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Πόσο 
καθαρή 
είναι 
η Αθήνα;
Του Τάκη Σκριβάνου 

Τι κάνει η Σμαράγδα 
Καρύδη στον 

«Γάμο του Κουτρούλη»;
Του Γιάννη Νένε

O Billa Qause φτιάχνει 
beats χωρίς σύνορα

Του ∆ηµήτρη Αθανασιάδη

O Bryan Adams ρίχνει 
φως στη ζωή του  

Του ∆ηµήτρη Αθανασιάδη 

H τέχνη του HIJACK 
στους δρόμους 

της Αθήνας
Του Μάνου Νοµικού
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Το βράδυ της Κυριακής δεν μπορούσα να κοι-
μηθώ και χάζευα. Πού χαζεύει κανείς σήμερα; Στο 
διαδίκτυο. Και έτσι παρακολούθησα όλη αυτή την 
εποποιία της σαχλαμάρας να φουσκώνει μέχρι να 
γίνει ένα «ακατάλληλον για ανηλίκους», το θέμα 
της εβδομάδας. Κάποτε λέγαμε για την αυτοανα-
φορικότητα των σόσιαλ μίντια, για τις τρικυμίες σε 
ποτήρι που ξεσπάνε και μαίνονται με σφοδρότητα 
για ένα 24ωρο χωρίς να τις παίρνει κανείς χαμπά-
ρι, έξω από το φέισμπουκ και το τουίτερ. Όχι πια. 
Τώρα η «αληθινή» ζωή είναι συνέχεια των κοινω-
νικών δικτύων, ο δημόσιος διάλογος καθορίζεται 
από αυτά. Και αποκτάει τους δικούς τους κανό-
νες. Την ελαφρότητα, την επιθετικότητα, τη συ-
χνή κατασκευή πλαστής πραγματικότητας. Όσο 
περνούσε η ώρα και αλλεπάλληλες εκδοχές της ι-
στορίας συμπλήρωναν ή ανέτρεπαν το σκηνικό, οι 
νεότερες πληροφορίες δεν άλλαζαν καθόλου τις 
τοποθετήσεις των στρατευμάτων που νυχτιάτικα 
έδιναν τη μάχη τους πάνω από τα πληκτρολόγια. 
Γιατί η πραγματικότητα σπανίως αφορά τους δι-
αδικτυακούς στρατούς. Γιατί η επίλυση των προ-
βλημάτων ουδόλως ενδιαφέρει τους πολεμιστές. 
Το παιχνίδι είναι η μάχη της πολιτικής επικράτη-
σης, η προπαγάνδα, η επικοινωνιακή νίκη. 
Για τα ίδια τα 15χρονα, το γεγονός είναι από μόνο 
του γελοίο. Την ταινία την έχουν ήδη κατεβάσει και 
θα τη δουν πριν από τους μεγάλους. Έτσι κι αλλιώς, 
όλη αυτή η, πληθωρισμένη κιόλας, σήμανση απα-
γορεύσεων στα 12, τα 15, τα 17, τα 18, παρωχημέ-
νη και σχετική είναι πια, ενδεικτική μόνο για το τι 
περιέχει η ταινία. Ποιους κινδύνους εγκυμονεί, για 
ποιο θέμα πρέπει να μιλήσουμε. Το θέμα δεν είναι 
τι βλέπουν τα παιδιά. Τα παιδιά βλέπουν ό,τι θέλουν 
κατεβάζοντάς το σε 15 δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι 
τι λέμε γι’ αυτό που βλέπουν τα παιδιά. Πώς ερμη-
νεύουμε αυτό που βλέπουν. Και από αυτή την άπο-
ψη, η εικόνα που έδωσαν οι μεγάλοι αυτές τις μέρες 
ήταν για άλλη μια φορά εγκληματικά φαιδρή.

Στη δύσκολη ηλικία της εφηβείας, οι νέοι, όσο 
αυτάρεσκοι, σνομπ, απορριπτικοί κι αν είναι, δι-
ψάνε μέσα τους για μια εικόνα σοβαρότητας από 
τους γονείς, μια στέρεη ερμηνεία της πραγματι-
κότητας, μια στάση που προσφέρει ασφάλεια και 
βεβαιότητα. Οι έφηβοι θέλουν αυτοί οι ίδιοι να 
ανατρέψουν τις βεβαιότητες, όχι οι γονείς τους. 
Στην καθηλωμένη χώρα, οι παλιμπαιδίζοντες γο-
νείς παίζουν τους «επαναστάτες χωρίς αιτία» κα-
θημερινά, χωρίς κόστος, χωρίς τίμημα, ανέξοδα. 
Δηλαδή, υποκριτικά. Από αυτή την άποψη, η εικό-
να των μεγάλων αυτές τις μέρες ήταν χάλια. 
Για άλλη μια φορά ένα ασήμαντο γεγονός μεγεθύν-
θηκε, για άλλη μια φορά στη θέση του διαλόγου 
για πραγματικά προβλήματα μπαίνει μια επικοινω-
νιακή κατασκευή όπου αναμετρώνται οι προπα-
γάνδες. Με αποτέλεσμα, ακόμη και στο ίδιο το γε-
γονός, δηλαδή την εφηβεία, τις απαγορεύσεις, την 
πρόσληψη της Τέχνης, τη βία, όλες οι απαντήσεις 
να είναι λάθος. Τι θα έλεγε μια κανονική κοινωνία, 
ήρεμη και σοβαρή, μπροστά στο γεγονός; Σιγά, κα-
λή μου, που έστειλες και την αστυνομία μέσα στην 
αίθουσα να συλλάβει τα παιδάκια. Χαλάρωσε. Υ-
πάρχουν υπηρεσίες γι’ αυτά τα πράγματα, αρμόδι-
οι, κοινωνικοί λειτουργοί, και αν ακόμη δεν υπάρ-
χουν, στείλε ένα «όργανο» να πει διακριτικά στον 
αιθουσάρχη, φίλε έχω καταγγελίες ότι μπαίνουν α-
νήλικοι στα ακατάλληλα, αν στην επόμενη προβο-
λή μπει έστω και ένα παιδάκι θα ξαναδείς την άδειά 
σου του χρόνου τέτοια μέρα. Τελεία, παράγραφος.  
Ένας αστυνομικός έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο, μια 
υπάλληλος υπερέβαλε, τέλος. Όμως εδώ η πραγ-
ματικότητα είναι αδιάφορη. Και ξεκινάει η εικονική 
πραγματικότητα των διαδικτυακών τρολ που πια 
έχουν αναβαθμιστεί σε πολιτικά στελέχη. Οι «σκο-
τεινές εποχές, το 1937, η δικτατορία, ο Μεταξάς, η 
χούντα, οι συλλήψεις, η στρατιωτική δικτατορία, 
ο νόμος περί τεντιμποϊσμού». Σε λίγο καταφτάνει 
το μνημείο των νεκρών του ΑΕΛΛΩ. Σε λίγα χρό-
νια τα θύματα των διώξεων στο Αελλώ θα διαδη-
λώνουν απαιτώντας πρόσληψη στο δημόσιο ως 

ανταπόδοση της αντιστασιακής τους δράσης. Οι 
πολιτικές δυνάμεις που γέννησε η κρίση δεν μπο-
ρούν να βρουν λόγο ύπαρξης μετά το τέλος της 
έκρυθμης περιόδου. Γι’ αυτό εφευρίσκουν νέους 
αγώνες, σε άλλες φανταστικές εποχές συγκρού-
σεων του παρελθόντος. Επιστρέφει η Δεξιά του 
1950, ανοίγουν οι φυλακές και τα ξερονήσια, έρ-
χονται εξορίες, θα βάλουν ποδιές στους μαθητές 
και θα τους συλλαμβάνουν για τεντιμποϊσμό. Α-
μήχανοι πολιτικοί, παλιμπαιδίζοντες ηλικιωμένοι.  
Και η κυβέρνηση γιατί απολογείται; Επειδή δεν α-
παντάει στο πραγματικό γεγονός αλλά στη φαντα-
στική κατασκευή που της αποδίδεται. Προσπαθεί 
να πείσει τα τρολ. Αντί να γελάσει, σπασμωδικά οι 
υπουργοί της προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν 
φταίνε, ότι δεν είναι ακροδεξιοί. 
Κι έτσι για μια ακόμα φορά, έφηβοι, απαγορεύ-
σεις, υπακοή στους νόμους, ευθύνη και δικαι-
ώματα, υποχρεώσεις και παραβάσεις, όρια και 
αναθεώρηση των νόμων, ρεαλισμός και παιδα-
γωγική, δημόσιος διάλογος και ανατροφή, γίνο-
νται ένα μιντιακό, σπασμωδικό θέαμα, όπου ο 
καθένας προσπαθεί να καλύψει τον εαυτό του 
και να βγει από πάνω. Μπορώ να φανταστώ πώς 
μας βλέπουν τα 15χρονα και τι θα σκέφτονται. 
Μπορώ να φανταστώ και δεν θέλω. 
Το χειρότερο και πιο αστείο είναι ότι όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι νομίζουν ότι είναι προοδευτικοί. Ούτε 
έχουν ακούσει τι συζητάει ο κόσμος τις τελευ-
ταίες 2-3 δεκαετίες. Ο Εθνικός μας Ανήλικος είδε 
στον Τζόκερ την «εξέγερση των από κάτω απέ-
ναντι στο bullying και την ταξική αδικία». Από κει 
που ηρωποιούσαν εγκληματικά τις αυτοκτονίες 
βαφτίζοντάς τις αντίσταση στα μνημόνια, τώρα 
βαφτίζουν κοινωνικούς αγωνιστές τους psycho 
killers. Το θέμα δεν είναι τι βλέπουν τα παιδιά. Το 
θέμα είναι τι λέμε στα παιδιά. 
Το καλοκαίρι είδα κι εγώ μια ταινία που οι θεατές 
χειροκροτούσαν στο τέλος. Στο «Κάποτε στο Χόλι-
γουντ» του Ταραντίνο, στη σκηνή που Μπραντ Πιτ 
και Ντι Κάπριο σκοτώνουν και καίνε με το φλογο-
βόλο τις «χίπισσες» του Μάνσον, η αίθουσα ξέσπα-
σε σε χειροκροτήματα και γέλια ενθουσιασμένη 
και ανακουφισμένη. Μπορείς να φανταστείς έναν 
πολιτικό εν πλήρει ελαφρότητα να λέει, χειροκρο-
τάει ο κόσμος υπέρ της κατοχής όπλων, η οπλο-
χρησία θα σώσει τις ζωές μας όπως έσωσε τη Σά-
ρον Τέιτ; Αντιμετωπίζεται η Τέχνη κυριολεκτικά; 

Σε κάθε νέο Κολουμπάιν, κάθε νέα επίθεση κά-
ποιου εφήβου που πάει οπλισμένος στο σχολείο 
του και καθαρίζει τους συμμαθητές του, η Αμερική 
ανάβει κεράκια και κάνει την ίδια συζήτηση: Τι λέ-
με σ’ αυτή τη νέα ηλεκτρονική γενιά των βίντεο-
γκέιμς; Μια 20ετία τεράστιας μάζας νευρικών ερε-
θισμάτων και μείωσης του χρόνου νευρικής αντί-
δρασης οδηγεί στην εξασθένιση της ευαισθησίας. 
Ο οργανισμός υποχρεώνεται να επιταχύνει τις α-
ντιδράσεις του, απαντάμε ενστικτωδώς, γρήγορα, 
αντιδράμε περισσότερο, παρά σκεφτόμαστε. Το 
συναίσθημα είναι αυτό που καθοδηγεί τις αντιδρά-
σεις καθώς μειώθηκε ο διαθέσιμος χρόνος για την 
επεξεργασία των ερεθισμάτων. Η ταχύτητα της 
εικονικής πραγματικότητας δεν μεταφέρεται στην 
αληθινή ζωή. Στην αληθινή ζωή οι πράξεις μας έ-
χουν κόστος. Στα παιδιά και στους εαυτούς μας λέ-
με ότι η Τέχνη δεν είναι η πραγματική ζωή. Η Τέχνη 
έχει παράθυρα, δεν απονέμει διακαιοσύνη, δείχνει 
κατανόηση, δείχνει περιπτώσεις, είναι διφορού-
μενη, θέλει να ερεθίσει, παίζει, ανατρέπει, γράφε-
ται και ξαναγράφεται, είναι σενάριο που διορθώ-
νεται. Στη ζωή κανένα σενάριο δεν διορθώνεται. Η 
Τέχνη μπορεί να κάνει τη βία ιλουστρασιόν. Η βία 
δεν είναι ποτέ ιλουστρασιόν, είναι πάντοτε φτηνή 
και φρικιαστική. Οι εγκληματίες μπορεί να είναι 
συμπαθείς ως κινηματογραφικοί ήρωες, το έγκλη-
μα στην αληθινή ζωή ποτέ. Η «εξέγερση των από 
κάτω» είναι πολιτική, όχι όταν γίνεται για να εκδι-
κηθούν. Αλλά για να πάψουν να είναι από κάτω. Το 
πρόβλημα δεν είναι αυτά που βλέπουν τα παιδιά, 
είναι αυτά που λέμε στα παιδιά. A

Thanks for 
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Ή ταν 8 με 12 χρόνων το αγόρι 

από την περιοχή δυτικά της 

λίμνης Τουρκάνα στην Κένυα, 

αλλά η ανάπτυξή του είχε 

σχεδόν ολοκληρωθεί. Ήταν ψηλός, σχεδόν 

154 εκατοστά, για τα δεδομένα. Είναι καιρός 

που τον ταλαιπωρεί ένας δυνατός πόνος στην 

κάτω γνάθο, πίσω στο γομφίο και στα ούλα. 

Το μόνιμο δόντι έσπρωχνε να βγει ενώ το άλ-

λο δεν είχε πέσει ακόμα. Αυτός ο πόνος είναι 

που τον εμποδίζει να τρέξει μαζί με την ομάδα 

για κυνήγι. Η φυλή τους έχει μακριά πόδια 

και στενούς ώμους για να τρέχουν γρήγορα 

και συγχρόνως να αντέχουν τις υψηλές θερ-

μοκρασίες και την υγρασία της αφρικανικής 

σαβάνας, παράγοντας μεγάλες ποσότητες 

ιδρώτα. Αυτό είναι και το εξελικτικό πλεο-

νέκτημα του κυνηγού μπροστά στα άλλα 

ζώα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες 

αλλά για πολύ λίγο. Είναι δρομείς αντοχής και 

φθάνουν το θήραμα γιατί αυτό εξαντλείται 

πρώτο. Όμως δεν ήταν δυνατόν να τρέξει 

περισσότερο με αυτό τον πόνο. Είχε και μια μι-

κρή μετατόπιση δίσκου στη μέση από κάποια 

κάκωση. Αποφάσισε να γυρίσει στον καταυ-

λισμό και να κάτσει με τις γυναίκες, ζητώντας 

φροντίδα και παρηγοριά. Εκεί καθισμένος γύ-

ρω από τη φωτιά, μπορεί να βρισκόταν με άλ-

λα άτομα της ομάδας που περίμεναν να ψηθεί 

το φαγητό. Όμως ο πόνος δυνάμωνε, ίσως 

να είχε και πυρετό. Εξαντλημένος πήγε στην 

όχθη του ποταμού Nariokotome να πιει λίγο 

νερό και φαίνεται ότι εκεί έσβησε. Δεν πρόλα-

βε τη μόλυνση που είχε προχωρήσει από τη 

ρίζα του δοντιού στα ούλα και τελικά σε όλο 

το σώμα, κάτι που σήμερα λέγεται σηψαιμία. 

Κανείς προφανώς δεν τον αναζήτησε έως 

ότου 1.500.000 χρόνια μετά, μόλις το 1984, 

ανακαλύφθηκε σαν ένας σωρός από οστά 

μέσα στη λάσπη του ποταμού Nariokotome 

από τον Kamoya Kimeu. Κανείς δεν τον αναζή-

τησε γιατί δεν ήταν μέσα στην κουλτούρα των 

ανθρώπων εκείνων να θάβουν τους νεκρούς 

τους, άπαξ και έπεφτε κάποιος ήταν σαν να 

μην υπήρξε. Τους έλειπε η φαντασία, εκείνο 

το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τον σύγ-

χρονο άνθρωπο. Αργότερα, το 1993 ο σκελε-

τός μελετήθηκε από τους παλαιοντολόγους 

A. Walker & R. Leaky. Ανακάλυψαν ότι το αγόρι 

από την Τουρκάνα ανήκει στο προγονικό μας 

είδος Homoerectus ή Homoergaster (εργώ-

δης) και έζησε στο πρώιμο Πλειστόκαινο. 

O τρόπος που πέθανε αποτελεί δώρο στην 

ανθρωπότητα, καθώς είναι ο καλύτερα διατη-

ρημένος σκελετός που έχει βρεθεί ποτέ από 

τους προγονικούς ανθρώπους. Η λάσπη του 

ποταμού το σκέπασε ενώ τα γύρω ηφαίστεια 

πρόσφεραν τις κατάλληλες συνθήκες για 

την διατήρηση και την απολίθωσή του. Δίπλα 

στον σκελετό βρέθηκαν εργαλεία της παλαι-

ολιθικής εποχής και οστά άλλων θηλαστι-

κών. Ο εγκέφαλός του ζύγιζε γύρω στα 900 

γραμμάρια, δηλαδή περισσότερο από του 

χιμπατζή αλλά λιγότερο από του σημερινού 

Homosapiens. Στον Homoerectus η ανάπτυξη 

και η αναπαραγωγική ωρίμανση ήταν συ-

μπιεσμένη χρονικά σε σχέση με το σημερινό 

άνθρωπο. Δηλαδή οκτώ με δώδεκα χρόνων 

το αγόρι από την Τουρκάνα σχεδόν είχε φθά-

σει το τελικό του ύψος που πιθανολογείται να 

ήταν 168 εκ. Η παράταση της παιδικής ηλικίας 

έγινε εξελικτικά, για την ανάπτυξη του εγκε-

φάλου στον Homosapiens. Από την πρώτη 

στιγμή που έμαθα την ιστορία του βασισμένη 

σε παλαιοντολογικά στοιχεία και την ανασύν-

θεση του προσώπου του, νιώθω απέραντη 

στοργή για αυτό το μικρό αγόρι στην απαρχή 

της ανθρώπινης ιστορίας που η τύχη, μας ο-

δήγησε στα ίχνη του. Λέγεται ότι αν φορούσε 

ρούχα της σύγχρονης εποχής και καπέλο που 

να κρύβει το εξογκωμένο υπερόφρυο τόξο 

δεν θα ξεχώριζε εύκολα ανάμεσα σε ένα πλή-

θος σύγχρονων ανθρώπων. ●

(Πηγές: Ακολουθώντας τους Προϊστορικούς Αν-

θρώπους, BBC, VCD, H Kαθημερινή).

Το Εξώφυλλο μας
Aυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο HIJACK. Ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες,  

αλλά έχει για «καμβά» όλο τον κόσμο, από το Παρίσι μέχρι το Τόκιο και τους τοίχους της Αθήνας.  
Με καταγωγή τη Γαλλία, θεωρείται το νέο μεγάλο όνομα στο χώρο της street art  
και της σύγχρονης τέχνης. Το 2013 ήταν η αρχή, με το opening δύο προσωπικών  

sold out εκθέσεων σε Λονδίνο και στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού,  
όπου σχηματίστηκαν ουρές για να τις παρακολουθήσουν και πήραν παράταση μηνών.  

Τα έργα με τις μαύρες γάτες είναι το σήμα κατατεθέν του, μαύρες γάτες  
που κοσμούν τοιχογραφίες όλου του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα.  

Το τελευταίο διάστημα δοκιμάζει νέα street έργα με βάση τσιμέντο, γυαλί και μέταλλο. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ
«Συνελήφθη 15χρονος να βλέπει  

το “Τζόκερ” με μικροποσότητα  
ποπ κορν στην κατοχή του»

(Ο τοίχος είχε τη δική του υστερία)

ΤΟ FASHION POLICE 
Έτσι όπως το περιγράφει  

ο Μάρκελλος Νύκτας.  
Ψάξτε τον στο fb, θα κλάψετε.

«ΠΑΡΑΣΙΤΑ»
Άλλο ένα ρεκόρ εισιτηρίων.  

Μέσα σε ένα σαββατοκύριακο  
την είδαν 2,5 χιλιάδες άτομα  
ανά αίθουσα κατά μέσο όρο.  
Το καλό σινεμά επιστρέφει.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ
Να πάρω κολοκυθάκια  
(που είναι η εποχή τους)  

ή πομοντόρι  
(που φέτος είναι γλυκύτατα);

ΒΕΕΤRΟΟΤ DESIGN
Θα είναι πάντα αξεπέραστη  

η σειρά με το όνομα «yiayia and friends»  
που έφτιαξε αυτό το τρομερά  

δημιουργικό γραφείο  
για ελληνικά προϊόντα.  

Η κλασική Ελληνίδα γιαγιά  
και τα ζώα της αυλής της. Εθισμός.

ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Τα συγχαρητήριά μας  

για το κατέβασμα των αφισών  
από όλους τους στύλους  

των δρόμων.

ΒΡΕΧΙΤ
Βαρεθήκαμε το μπες-βγες.

ΟΙ ΝΕΕΣ  
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Είδατε τη μακέτα; Χάλια.  
Σαν χαρτάκι αναμονής στο ΙΚΑ είναι.

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ AIRBNB
To νέο επιχειρηματικό trend  

είναι να νοικιάζεις χώρους για event.  
Δεν έχεις να πλένεις και σεντόνια.

ΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ  
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Ας βρουν κάποιον  
να τους πιάνει αγκαλίτσα,   

πριν πιάσουν το πληκτρολόγιο.

i-PHONE
30 ευρώ το καλωδιάκι  

για τη φόρτιση του κινητού;  
Να το φορτίζετε μόνοι σας.

ΤΡΟΛΕΪ
Νέα στάση αυτή την εβδομάδα  

«προκειμένου να πραγματοποιηθεί  
η γενική συνέλευση  

του σωματείου εργαζομένων».  
Σε ποια άλλη γλώσσα του κόσμου  

μπορείτε να διαβάσετε  
ανάλογη ανακοίνωση; 

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Το αγόρι  
από την  

Τουρκάνα
Της ΜΙΚΑΣ ΣύΜΠΟύρΑ

ΙστορΙεσ μ ε  δ ι αφ ο ρ ε τ ι κ ο  τ ε λ ο ς

Η αγαπημένη στήλη Athens Voices στα 
ηχεία και τα ακουστικά σας. Οι φωνές 
της Αθήνας, όσα κρυφακούει ο Γιάννης 
Νένες στο δρόμο, στο Μετρό, στο γρα-
φείο, σε γνωστά, πολυσύχναστα μέρη 

αλλά και απίθανα σημεία, κάθε μέρα 
στo Athens Voice Radio 102.5

«Φίλε, είναι 25 χρόνια  
με την ίδια γυναίκα.  

Της βρήκε το G-spot και 
το έχει βαρεθεί κιόλας».

(Συζήτηση αντρών, αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος,  
Τετάρτη βράδυ)

«Πόσο πιο απλή θα ήταν  
η ζωή μας αν όλοι, παντού,  
χρησιμοποιούσαμε κάρτα,  

κύριέ μου! Πόσο πιο εύκολη!  
Κάνενα άγχος! Να, κοιτάξτε,  
σας το λέω κι ανατριχιάζω». 

(Όντως ανατρίχιασε)

(Ταξιτζής Uber. Διαδρομή Αμπελόκηποι -  
Κολωνάκι, Πέμπτη πρωί)

Έξω από φούρνο, μικρή  
μόλις έχει φάει έναν μεγάλο λουκουμά  

με ζάχαρη. Η μαμά της τής δίνει  
χαρτοπετσέτα για να σκουπιστεί. 

Η απάντηση της μικρής:

«Δεν πειράζει μαμά,  
γλείφτηκα».

(Πολύδροσο, Δευτέρα πρωί)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

αthens
Voices

«Δεν μπορεί να κάνουν 
μόνο οι άλλοι μαλακίες! 

Θέλω να κάνω  
κι εγώ μία!» 

(Νεαρός μιλάει τρυφερά στο κινητό του.  
Λεωφόρος Κηφισίας, Δευτέρα πρωί)

Δύο φίλες αρκετά ηλικιωμένες,  
ανηφορίζοντας τη Φωκίωνος Νέγρη:

«…Αχ… Είμαι εγώ χύμα, 
αλλά είσαι κι εσύ…  
τρεις φορές χύμα».

(Κυψέλη, Δευτέρα απόγευμα)

«Μαμααά,  
σήμερα θα πάμε  

να δούμε το  
Toy Story στα 4!»

(Πιτσιρίκος στη μαμά του,  
Γλυφάδα, Δευτέρα πρωί)

AT
HE

NS
 VOICE RADIO

Λ ό γ ι α  π ό υ  α Κ ό υ σ τ η Κ α ν
 Δ η μ ό σ ι ω σ  μ έ σ α  σ τ η ν  π ό Λ η★ ★
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Ανυποµονώ να έρθει ο χειµώνας. Ανυποµο-
νώ να µεγαλώσει η νύχτα. Φαντασιώνοµαι το 
πρώτο βράδυ που θα χωθώ κάτω απ’ το που-
πουλένιο πάπλωµά µου. Χθες πέρασα το µε-
γαλύτερο µέρος της βραδιάς έξω στο µπαλ-
κόνι µε το τηλεσκόπιό µου. ∆εν είχε την ίδια 
µαγεία όπως τον χειµώνα, που ενώ κοιτάς µέ-
σα από το µικρό µατάκι σε διαπερνά το κρύο 
που φαντάζεσαι ότι υπάρχει στο διάστηµα. 
∆εν υπήρχε η ίδια ησυχία. Φαντάστηκα, ενώ 
κοιτούσα πίσω στον χρόνο και έβλεπα τον 
∆ία και τα φεγγάρια του Γαλιλαίου, ένα άλλο 
σύµπαν όπου τα έχουµε πάει καλύτερα.

Κάπως έτσι λοιπόν έτυχε να δω την ανα-
τολή, και µου ήρθαν στο µυαλό όλα αυτά τα 
σκίτσα που συχνά δείχνουν ένα νυσταγµέ-
νο ήλιο να χασµουριέται καθώς αναδύεται. 
Μας αρέσει να προσωποποιούµε ότι έχουµε 
δυσκολία να καταλάβουµε· έτσι το φέρνου-
µε λίγο πιο κοντά µας. Το επίκεντρο του σύ-
µπαντος άλλωστε, µέχρι αποδείξεως του 
εναντίον, είµαστε εµείς. Εάν µπορούσατε 
να επιλέξετε ένα µόνο τραγούδι να δώσε-
τε σε έναν εξωγήινο να ακούσει, ποιο θα 
ήταν; Η κοπέλα που κάθεται µπροστά µου 
πάντως θα έδινε το «Cornflake Girl» από Tori 
Amos. Είναι η 3η συνεχόµενη φορά που το 
ακούει, αλλά δεν το βάζει στο repeat, απλά 
πατάει το rewind. 

Τη νιώθω. Το κάνω και εγώ συνέχεια. Ζεις 
το δράµα σου αγκαλιά µε τον καλλιτέχνη που 
εν προκειµένω σε εκφράζει. Νιώθεις σαν να 
γράφτηκε για σένα. Η µουσική και η λογοτε-
χνία συχνά µας θυµίζουν όµως ότι όχι µόνο 
δεν είµαστε µόνοι, αλλά δυστυχώς ούτε και 
µοναδικοί στο δράµα µας. Παρεµπιπτόντως, 
αν και λατρεύω το τραγούδι, ποτέ δεν κατά-
λαβα πλήρως ποιο είναι ακριβώς το µήνυµα 
της Tori. Το εν λόγω κορίτσι µπροστά µου 
είναι νεαρό (kudos που ακούει µουσική της 
δεκαετίας που µε «έθρεψε»), γύρω στα 25, 
µε αυτό το γνωστό ζαµανφού στιλάκι που 
όµως υποστηρίζει τόσο µα τόσο καλά. 

Το δεξί της χέρι, στολισµένο µε τουλάχι-
στον 7 δαχτυλίδια και 5 βραχιόλια, είναι υ-
πεύθυνο για τις µουσικές της επιλογές, ενώ 
το αριστερό είναι τυλιγµένο γύρω από της 
συντρόφου της που κάθεται δίπλα. Τρία 
cornflake girls µετά και δεν έχουν ανταλλάξει 
ούτε ένα βλέµµα. Τα χέρια τους όµως µιλά-
νε, κινούνται και επικοινωνούν αυτόνοµα. 
Τα δάχτυλά τους παίζουν µε µια οικειότητα 
ζηλευτή. Μια στο τόσο χαµογελούν· ξεχωρι-
στά όµως, σαν η κάθε µία να αντιδρά σε µια 
δικιά της ανάµνηση. Πόσο υποκειµενικά ανα-

καλούµε στιγµές; Πόσο αναξιόπιστη η µνήµη 
µας; Ίσως κάποιες να έρχονται λανθασµένα 
από ένα άλλο σύµπαν. A glitch in the matrix. 

Την ώρα που το ένα κορίτσι ακουµπά τα 
µακριά, σγουρά µαλλιά της στον ώµο του 
άλλου, βλέπω την κυρία απέναντί τους να 
σφίγγεται. Παίρνει βαθιά ανάσα σαν να έχει 
µπροστά της µια ωρολογιακή βόµβα. Πόσες 
στάσεις µέχρι να φιληθούν (θα σκέφτεται); 
Θα προλάβει να κατέβει ή θα γίνει µέτοχος 
αυτής της «φρικτής» εικόνας; God save us all. 
Πώς θα συνεχίσει να ζει γνωρίζοντας ότι δύο 
νέοι άνθρωποι, ένα βροχερό πρωί Τρίτης, 
υπήρξαν τρυφεροί µεταξύ τους; Θα ήθελα 
τόσο να τη ρωτήσω τι την ενοχλεί πραγµατι-
κά... η αγάπη (που σου έλειψε); Η ελευθερία 
(που ποτέ δεν είχες); Η συνθήκη (που ζήλε-
ψες); Ή η εικόνα (που απλά κάποιος σου εί-
πε ότι δεν είναι σωστή); Γιατί η κόλαση στην 
οποία υποτιθέµενα θα 
πάνε τα κορίτσια είναι 
σίγουρα καλύτερη από 
αυτή στην οποία υπο-
βάλλεις τον εαυτό σου 
µε τόση άγνοια.

Θα τη ρώταγα εάν ή-
ξερα ότι θα πάρω µια 
ειλικρινή, συνειδητή 
απάντηση. Τι θα ’λεγαν 
οι άνθρωποι εάν δεν 
φοβόντουσαν τον εαυ-
τό τους; Έκανε άραγε 
άλλες επιλογές σε ένα 
άλλο σύµπαν η κυρία αυτή; Ή είµαστε όλοι 
καταδικασµένοι να επαναλαµβάνουµε τα 
ίδια λάθη; Τα κορίτσια δεν φαίνεται να βλέ-
πουν. Ή τα ’χουν δει όλα πια. Θα ήθελαν να 
µιλήσουν γι’ αυτό, ή κουράστηκαν; Θέλουν 
την αναγνώριση ή την ησυχία τους; Η ανέ-
χεια δεν είναι αποδοχή, ούτε κατανόηση. 

Το κορίτσι µε τα σγουρά µαλλιά βγάζει 
τα ακουστικά της χωρίς να σταµατήσει τη 
µουσική, ενώ η Τόρι ακούγεται αχνά να λέει 
This is not really happening. «Πόσο ωραία 
µαγειρεύει η µαµά σου, ρε συ;» λέει στη φί-
λης της, «και εσύ πώς έχεις καταφέρει να 
είσαι σαν καχεκτικό, µου λες;» «Ας όψεται 
η δουλειά και η ορθοστασία. Παρεµπιπτό-
ντως µε ρώτησε πότε θα ξανάρθεις.» «Πάµε 
την Παρασκευή; Τελειώνω δουλειά κατά 
τις 7. Τι γλυκό να φέρω;» «Φέρε εκλαιράκια, 
θα ξετρελαθεί.» «Τέλεια!» της λέει και ξανα-
κουµπάει το µέτωπό της στο ώµο της». Η 
κυρία είναι όρθια και ψάχνει να βρει θέση 
κάπου µακριά µας. ●

Συγγρού - Φιξ
 Της ΕΛΕΝΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗ

Φαντάστηκα, 
ενώ κοιτούσα 
πίσω στο χρόνο 
και έβλεπα τον 
Δία και τα 
φεγγάρια του 
Γαλιλαίου, ένα 
άλλο σύμπαν 
όπου τα έχουμε 
πάει καλύτερα

URBANL I N E S Á¶° 
  ªÆ¸¤¸

°ºÄÃ¦Ã¤¸

¤Ëº°µ¸ÆÃª

Υπάρχουν 
εκείνοι που 
νοµίζουν πως 
στις µεγάλες πό-
λεις ο χρόνος είναι 
λίγος για να κάνεις αυτά 
που σου αρέσουν. Κι εσύ 
που υποψιάζεσαι πως για να 
ζήσεις πολλά αρκεί να το κάνεις 
τώρα γιατί είσαι game changer. Το 

να ανακαλύπτεις την Αθήνα είναι καλό. 
Το να την ανακαλύπτεις µαζί µε αυτούς 

που νιώθεις δικούς σου είναι καλύτερο. Γιατί 
γνωρίζεις πως οι δρόµοι έχουν πάντα να σου δεί-
ξουν περισσότερα από τις οθόνες.
Οι φιλίες που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνες που 
µπορούν να σε φτάσουν ψηλά. Και όταν καµιά φορά κοι-
τάς πίσω, θυµάσαι πως µπροστά σε πάνε οι φάσεις που µοι-

ράστηκες. Τώρα, στο ιστορικό κέντρο της πόλης που αλλάζει, 
ο HIGHBALL χάρτης της Αθήνας έχει 10 ψαγµένα µπαρ της πόλης, την υπο-

γραφή του ανατρεπτικού Johnnie Walker και τη δική σου διάθεση για έντονες, 
ζωηρές και fresh στιγµές που δεν χωρούν στο σπίτι. 
Στα 42 Barstronomy, BARRUS, CRUST, FAUST Bar-Theatre-Arts, Gulliver 
Athens Bar, TALL’S TOY, The Dude Bar, TYCO, ΦΟΥΑΡ και ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟΝ 
συµβαίνει πάντα κάτι ωραίο και τώρα συµβαίνει κάτι HIGHBALL. Τρία νέα serves µε 
βάση το Johnnie Walker Black Label, τρεις fine drinking εµπειρίες µε Ginger Ale, 
ροδάκινο και ανθρακούχα λεµονάδα για όλο το crew των κολλητών. Πριν την 
επόµενη HIGHBALL βόλτα σας, γνωρίστε την έµπνευση και το γευστικό ID τους.

¦åòðÀôèóå óôèî ëáòäéÀ ôïù éóôïòéëïà ëÛîôòïù, øÀòáêå ôè äéëÜ óïù ðïòåÝá 
ëáé íïéòÀóïù ôè HIGHBALL åíðåéòÝá óïù íå ôï #JohnnieWalkerHighball

Ποτήρια ψηλά για φιλίες που 
αξίζουν στο νέο χάρτη του 
αθηναϊκού κέντρου με 
τα νέα serves από το 
Johnnie Walker

Oé HIGHBALL 
ðáòÛå÷ óôèî 
°õÜîá ðïù áììÀúåé

Το να την ανακαλύπτεις µαζί µε αυτούς 
που νιώθεις δικούς σου είναι καλύτερο. Γιατί 

γνωρίζεις πως οι δρόµοι έχουν πάντα να σου δεί-
ξουν περισσότερα από τις οθόνες.
Οι φιλίες που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνες που 
µπορούν να σε φτάσουν ψηλά. Και όταν καµιά φορά κοι-

PEACH Inspired by NEW 
YORK

¶ëøàìéóíá áðÞ ôóÀé òïäÀëéîï,
ëáîÛììá ëáé õùíÀòé íå ðÀçï

ëáé Johnnie Walker Black Label óå 
íéá óùîôáçÜ  çåíÀôè æòåóëÀäá. 
¢òïóåòÞ, ìáíðåòÞ ëáé çåùóôéëÞ 

ôï Johnnie & Peach äÝîåé îÛá 
åëäïøÜ óôèî áçáðèíÛîè 

áíåòéëáîéëÜ óùîôáçÜ ðïù 
áçáðÜõèëå óå Þìï ôïî ëÞóíï.

LEMON Inspired by RIO
ÃùÝóëé íå ìåíÞîé åÝîáé Ûîá÷ 

Àììï÷ ôòÞðï÷ îá ðÝîåé÷ ôï 
áçáðèíÛîï óïù Scotch. ̧ ðï-
ìàðìåùòè çåùóôéëÜ äéÀóôáóè 

ôïù åóðåòéäïåéäïà÷ ëáé ôï 
twist ðïù äÝîåé óôïî ïùòáîÝóëï 

åðéâåâáéñîïùî çéáôÝ ôï 
Johnnie & Lemon åÝîáé Ûîá 

serve ðïù äåî íïéÀúåé íå
ëáîÛîá Àììï.

GINGER Inspired by CAPE TOWN
ÃùÝóëé ëáé ðéðåòÞòéúá, Ûîá÷ 

éäéáÝôåòï÷ ëáé Ûîôïîï÷ óùîäùáóíÞ÷. 
Spicy ëáé çåíÀôè çåàóè ðïù áêÝúåé îá 
áîáëáìàãåé÷ íå ôèî ðáòÛá óïù óôé÷ 
úöîôáîÛ÷ óôéçíÛ÷ ðïù íïéòÀúåóôå. 
¹äáîéëÜ åðéìïçÜ çéá íéá îÛá whisky 

åíðåéòÝá, áììÀ ëáé ùðÛòïøè åéóáçöçÜ 
óôïî ëÞóíï ôöî Scotch, ôï Johnnie & 
Ginger (çîöóôÞ ëáé ö÷ Mamie Taylor) 

ôáéòéÀúåé óå Þóïù÷ äåî õÛìïùî 
íéá áðÞ ôá Ýäéá.

10HIGHBALL 
BARS

¶ëøàìéóíá áðÞ ôóÀé òïäÀëéîï,

ëáé Johnnie Walker Black Label óå 
íéá óùîôáçÜ  çåíÀôè æòåóëÀäá. 
¢òïóåòÞ, ìáíðåòÞ ëáé çåùóôéëÞ 

°ºÄÃ¦Ã¤¸

áçáðèíÛîï óïù Scotch. ̧ ðï-
ìàðìåùòè çåùóôéëÜ äéÀóôáóè 

twist ðïù äÝîåé óôïî ïùòáîÝóëï 

1_ 42 BARSTRONOMY
2_ BARRUS
3_ CRUST 
4_ FAUST
5_ GULLIVER
6_ TALL'S TOY
7_ THE DUDE
8_ TYCO ATHENS
9_ ¼ÃË°Ä
10_ ÌÃÄÃªÆ°ª¹ÃÁ

Γύρνα και δες την Αθήνα αλλιώς ↗
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O «Joker» πήρε την εκδίκησή του αλλά ή-

ταν παγωμένη. Περίπολα αστυνομικών πο-

λιόρκησαν τα σινεμά της πόλης όπου παι-

ζόταν η ταινία. Κατσουφιασμένες κυρίες 

του Υπουργείου Πολιτισμού στο όνομα του 

νόμου και της τάξης με άδεια του εισαγγε-

λέα διέκοψαν την προβολή. Μάζεψαν τους 

έντρομους εφήβους που στο τέλος θα το 

διασκέδασαν και τα έψαλαν στους γονείς 

τους. Το θέμα έφτασε ψηλά. Ο υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη παραβαίνοντας 

τον νόμο ανακοίνωσε πως θα παρακολου-

θήσει την ταινία με τον 15χρονο γιο του και 

μπράβο του. Η υπουργός Πολιτισμού, αντι-

λαμβανόμενη το άχθος που συνεπάγεται ο 

μηχανισμός του υπουργείου της, κατήγγει-

λε τις δύο κυρίες οι οποίες ωστόσο ενήρ-

γησαν στη βάση συγκεκριμένων διατάξε-

ων. Οι διατάξεις αυτές βασίζονται μεν σε 

έναν μεταξικό νόμο του 1937, τον 445, αλλά 

δυστυχώς για την πολιτεία έχουν «ανανε-

ωθεί» ακόμη και πρόσφατα από διάφορες 

κυβερνήσεις της Κεντροαριστεράς ή της 

Κεντροδεξιάς οι οποίες ανακύκλωσαν τη 

συντηρητική μιζέρια τους.

υτό που συνέβη είναι ενδεικτι-
κό του τι μπορεί να συμβεί ανά 
πάσα στιγμή σε αυτή τη χώρα. 

Άθλιοι προϊστορικοί μηχανισμοί κατα-
στολής συνυπάρχουν με σύγχρονες ευ-
ρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες ακυρώνο-
νται από νόμους του Μεσοπολέμου. Τον 
κύριο λόγο στην αναπαραγωγή του ιδιό-
τυπου κρυπτοφασισμού της ελληνικής 
κρατικής μηχανής έχουν κάποιες δομές 
του μηχανισμού στις οποίες υπηρετούν 
δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνονται 
για να εφαρμόζουν καταδικασμένες από 
την εξέλιξη των πραγμάτων πρακτικές.
Είναι αναμφίβολα απίστευτο. Μία κυρία 
με προφορική άδεια από μία άλλη κυρία, 
χωρίς να έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση 
του τμήματος, μπουκάρει σε ένα σινε-
μά καλυπτόμενη από άδεια εισαγγελέα. 
Σταμπάρει εφήβους κάτω των 18 ετών, 
τρέχει στο αστυνομικό τμήμα η ευσυ-
νείδητη αυτή υπάλληλος και πείθει τους 
μπάτσους να κάνουν έφοδο στο σινεμά. 
Διακόπτουν την προβολή. Ανάβουν τα 
φώτα. Συγκεντρώνουν τους εφήβους 
μπροστά στα μάτια του κόσμου. Καλούν 
τους γονείς. Τους πάνε όλους στο τμήμα. 
Εκεί καταγράφουν τα στοιχεία. Πόσες 
φασιστικές ενέργειες έγιναν εκείνο το 
βράδυ. Μετρήστε τις. Πολλές.
Το ζήτημα είναι:
α) Τις κυρίες αυτές, όπως και τους αστυ-
νομικούς, τους πληρώνουμε όλοι εμείς.
β) Είναι ηλίου φαεινότερο πως στα υ-
πουργεία κάποιοι μηχανισμοί δρουν 
αυτόνομα.

γ) Αν κάποιοι δεν χάσουν τη δουλειά 
τους δεν γίνεται χαΐρι σε αυτή τη χώρα.
δ)  Το κράτος λειτουργεί με νόμους που 
ανήκουν μόνο στον κάλαθο της Ιστορίας.
ε) Οι νόμοι αυτοί διατηρούνται στην κα-
τάψυξη από όλες τις κυβερνήσεις παρά 
το γεγονός ότι ξεπερνιούνται από νέες 
διατάξεις.
Πολλοί προοδευτικοί άνθρωποι και με 
το δίκιο τους έσπευσαν να καταγγείλουν 
την υπουργό Πολιτισμού και τον Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη. Λάθος μέγα. Η Επιτροπή 
Καταλληλότητας είναι τέκνο της Επι-
τροπής Λογοκρισίας η οποία 
ήταν παιδί της Επιτροπής 
Απαγορεύσεων κ.λπ. κ.λπ. 
Πρόκειται για θεσμούς δια-
χρονικούς που επιβιώνουν 
λάθρα. Οι άνθρωποι των μη-
χανισμών αυτών αισθάνονται 
πως προστατεύουν κάτι. Στην 
ουσία δεν προστατεύουν τί-
ποτε. Ανακυκλώνουν μόνο 
την ηλιθιότητα εκείνων που 
έστησαν τους μηχανισμούς 
αυτούς. Το σφάλμα της Λίνας 
Μενδώνη είναι ότι το πρωί 
της Δευτέρας δεν κατάργησε 
την Επιτροπή Καταλληλότη-
τας και το τμήμα στο οποίο 
ανήκει προαναγγέλλοντας κάτι το α-
πόλυτα σύγχρονο. Έναν θεσμό ανάλο-
γο με εκείνον που ισχύει στον Καναδά, 
στη Γαλλία ή στη Μεγάλη Βρετανία ή, 
μπορεί, στην Μποτσουάνα. Πάντως που 
δεν ισχύει στην Ελλάδα. Το σφάλμα του 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι πως αν και υ-
πουργός Δημόσιας Τάξης δεν είχε ήδη 
σπεύσει να δει την ταινία με τον 15χρονο 
γιο του. Ο « Joker» απευθύνεται κυρίως 
σε υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, 
Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Α, και 
Παιδείας φυσικά.

Τελικά η ιστορία της αστυνομικής επι-
χείρηση στο ΑΕΛΛΩ πέρασε τα ελληνι-
κά σύνορα και έφθασε στο εξωτερικό. Οι 
Ευρωπαίοι μειδίασαν διότι ξέρουν πως ο 
Έλληνας είναι κάποιος που πολύ θα ήθε-
λε να είναι Ιταλός, ενώ ο Τούρκος θέλει 
να μοιάζει με τον Έλληνα που θέλει πολύ 
να είναι Ιταλός.  Έτσι εξηγούνται τα πάντα 
σε αυτόν τον τόπο, αλλά και στην Τουρ-
κία. Από την ψήφο στο κόμμα του Βαρου-
φάκη έως την απίστευτη πρόταση - όρο 
για την ψήφο των αποδήμων. Να υπάρχει 
κάποιο ΑΦΜ. Λες και το ΑΦΜ έχει κά-
ποια σχέση με τη συνταγματική έννοια 
του πολίτη.  Υπάρχουν Κινέζοι με ΑΦΜ 
της Κύπρου ή της Ελλάδας που δεν έχουν 
καμία άλλη σχέση με τις χώρες αυτές.

Η επιχείρηση ÇREXÈ
Αν στην επιχείρηση «ΑΕΛΛΩ» έγινε 
ρεζίλι το κράτος, σε αυτή του REX έγινε 
ρεζίλι ένα τμήμα της κοινωνίας, το ΚΚΕ, 
το Σωματείο Ηθοποιών, η Αριστερά συλ-
λήβδην. Ένας από τους καλούς πρωτομά-
στορες του θεάτρου, ο Λιγνάδης, αποφά-
σισε και σωστά ο άνθρωπος να αφιερώ-
σει το ισόγειό του στη γνωστή ηθοποιό 
του Μεσοπολέμου, την Ειρήνη Παπα-
δάκη. Ξέσπασε σάλος και οδυρμός. Μας 
άκουσαν τα καλλιτεχνικά καντούνια. 
Το Σωματείο Ηθοποιών επαναστάτησε. 

Βλέπετε, την Παπαδάκη την 
εκτέλεσε η ΟΠΛΑ, ο εκτελε-
στικός βραχίων του ΚΚΕ. Σκό-
τωσε πολλούς η ΟΠΛΑ.  Με-
ταξύ αυτών και πολλούς, πάρα 
πολλούς αριστερούς, αναρχι-
κούς, τροτσκιστές, ή απλά κά-
ποιους που  δεν ταίριαζαν με 
τα σταλινικά χνώτα του Ζαχα-
ριάδη. Τελικά την Παπαδάκη 
εκτέλεσε ο Καπετάν Ορέστης 
κάτω στην ΟΥΛΕΝ τον οποίο 
οι σύντροφοί του εκτέλεσαν 
στη συνέχεια ως πράκτορα των 
Εγγλέζων. Μέγκλα. Τόσο απλά 
γράφεται η ιστορία με αίμα.
Όταν λοιπόν το 2019 υπάρχουν 

μυαλά στον κόσμο του θεάτρου που α-
ντιδρούν στη μετονομασία του ισογείου 
του REX σε σκηνή Ειρήνη Παπαδάκη, 
μία εμβληματική ηθοποιός του παρελ-
θόντος ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέ-
τησής της, τότε σίγουρα θα υπάρχουν 
μυαλά στο Υπουργείο Πολιτισμού που 
θα κυνηγούν εφήβους στις αίθουσες των 
σινεμά που παρακολουθούν τον «Joker».
Ας σκεφτούμε όλοι μαζί πόσοι μικροί, το-
σοδούλικοι μικροφασισμοί εκδηλώνονται 
στην καθημερινότητά μας με τη νομική, 
πολιτική ή ιδεολογική κάλυψη του κρά-
τους ή θεσμών ή πολιτικών φορέων.  A

Αν στην επιχει-
ρηση ÇΑΕΛΛΩÈ 
ΕγινΕ ρΕζιΛι το 

κρΑτος, ςΕ Αυτή 
του REX ΕγινΕ 

ρΕζιΛι ΕνΑ τμή-
μΑ τής κοινΩ-

νιΑς, το κκΕ, το 
ςΩμΑτΕιο ήθο-

ποιΩν, ή ΑριςτΕ-
ρΑ ςυΛΛήβδήν

Φουλ του Joker στην Ελλάδά 
των άρλΕκίνων

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη
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ρώτη φορά το άκουσα: Υπάρχουν Αθη-
ναίοι που δεν κατεβάζουν τα σκουπίδια 
τους κάτω, τα πετάνε από το µπαλκόνι 
στον δρόµο. Καµιά φορά οι σακούλες 

κολλάνε στα δέντρα κι άντε να βρεις 
άκρη. Το λέγανε εργαζόµενοι στην κα-

θαριότητα του ∆ήµου Αθηναίων, αλλά για 
του λόγου το αληθές προβλέπεται και πρόστιµο από τον 
Κανονισµό Καθαριότητας: 50 ευρώ για κάθε σακούλα. 
«Η Αθήνα είναι καθαρή;» Το ερώτηµα απευθυνόταν στον 
∆ηµήτρη Αντώνο, πρόεδρο του Σωµατείου Καθαριότη-
τας ∆ήµου Αθηναίων ΕΕ∆Α. Καθόµασταν σε ένα τραπέζι 
στο σωµατείο και µου λέει «το τραπέζι πώς σου φαίνεται, 
είναι καθαρό;» «Καθαρό είναι». «Αν πάρεις ένα σφουγγάρι 
και το περάσεις µε νερό θα είναι πιο καθαρό. Κι αν το πλύ-
νεις µε απολυµαντικό θα είναι ακόµα περισσότερο. Αλλά 
το θέµα δεν είναι µόνο πόσο καθαρή θέλουµε την πόλη, 
µε τα µέσα που έχουµε, είναι και µήπως µπερδεύουµε την 
ασχήµια µε τη βρωµιά. Μια γωνιά άσχηµη, µε ετοιµόρροπα 
κτίρια και τοίχους βαµµένους µε σπρέι, ποτέ δεν θα σου 
δώσει την αίσθηση της καθαριότητας, όσες φορές κι αν την 
έχω σκουπίσει και πλύνει». 
Στον Οργανισµό Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
∆ήµου Αθηναίων εργάζονται περίπου 2.200 άνθρωποι. 
Οι 1.800 είναι µόνιµοι. Από τους 2.200 οι 600 είναι οδοκα-
θαριστές και οι υπόλοιποι εργάζονται στην αποκοµιδή. 
Τα λειτουργικά απορριµµατοφόρα είναι 53. Ο ∆. Αντώ-
νος λέει ότι αυτή η «δύναµη» πρέπει να καθαρίσει µια 
έκταση 38,96 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, όπου ζουν 
µόνιµα 700.000 άνθρωποι, περνούν ετησίως 6 εκατ. 
τουρίστες, ο «εγχώριος τουρισµός», άνθρωποι σαν ε-
µένα, δηλαδή, που µένω Νέα Σµύρνη αλλά βγαίνω και 
στο κέντρο, είναι ανυπολόγιστος, όπου δραστηριοποι-
ούνται οι περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις και όπου 
γίνονται όλες οι µαζικές εκδηλώσεις, όπως απεργίες, 
κινητοποιήσεις κ.λπ. 

«Όποιος ουρεί ή αφοδεύει σε δηµόσιο χώρο τιµωρεί-
ται µε πρόστιµο από €500 έως €5.000. Το πρόστιµο 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής» 
(Άρθρο 12.4, Κανονισµού Καθαριότητας)  

Άµα φοράς γιλέκο µπορεί 
και να σε τραµπουκίσουν
Στο µεγάλο τραπέζι του σωµατείου είχαν µαζευτεί αρ-
κετοί εργαζόµενοι, κερνούσαν πορτοκαλάδες, ξηρούς 
καρπούς και µπισκότα και µιλούσαν για τις δυσκολίες 
της δουλειάς τους. Πολλές φορές οι σακούλες δεν πε-
τιούνται στον κάδο, είτε γιατί είναι γεµάτος είτε γιατί 
είναι παµβρώµικος και σιχαίνεσαι να τον πιάσεις. Και οι 
σακούλες καµιά φορά ζυγίζουν έως και 50 κιλά – άντε να 
τις σηκώσεις. Σε πολλές γειτονιές ο κάδος πηγαίνει πέρα 
δώθε, τον µετακινούν οι περίοικοι γιατί κανείς δεν θέλει 
κάδο έξω από το σπίτι ή το µαγαζί του, αν όµως είναι αρ-
κετά µακριά θα βάλει τις φωνές. Άλλοι, πάλι, µετακινούν 
τον κάδο για να παρκάρουν. Η πιο δύσκολη περιοχή είναι 
η Κυψέλη, γιατί έχει ανηφόρες, κατηφόρες και στενούς 
δρόµους. Η πιο επικίνδυνη από την Οµόνοια και κάτω, 
µέχρι την Ιερά Οδό. Αρκετές φορές οι εργαζόµενοι έχουν 
δεχτεί επιθέσεις κι έχουν γίνει κλοπές, ενώ, καµιά φορά, 
βλέπει ο άλλος τον εργαζόµενο µε το γιλέκο και τον αντι-
µετωπίζει σαν εκπρόσωπο του κράτους, υπεύθυνο για 
όλα τα δεινά του, και τον τραµπουκίζει. Τα εργατικά ατυ-
χήµατα είναι πολύ συχνά, ενώ ύστερα από καταγγελία 
του σωµατείου το 2017, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 
έχει αποστείλει πόρισµα στον εισαγγελέα γιατί οι εργα-
ζόµενοι δεν είχαν τα απαιτούµενα ΜΑΠ (µέτρα ατοµικής 
προστασίας), που είναι γάντια, µάσκες, φόρµες, αρβύ-
λες, αδιάβροχα κ.ά. και πολλές φορές αναγκάζονταν να 
τα αγοράζουν από την τσέπη τους. 

«Πρακτικές συµβουλές: Βγάζουµε τα οικιακά απορ-
ρίµµατα σε τακτικές ώρες –µεταξύ 20.00 και 21.00–, 
και όχι κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ενώ τα απορ-
ρίµµατα εµπορικών καταστηµάτων και γραφείων µε 
το κλείσιµό τους. Συσκευάζουµε τα απορρίµµατα σε 
πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες απορριµµάτων, τις 
οποίες οφείλουµε να δένουµε καλά (οι σακούλες των 
super market δεν είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό). 
Απορρίπτουµε στους µπλε κάδους µόνο ανακυκλώσι-
µα υλικά (µέταλλα, γυαλί, χαρτιά, πλαστικά)». 
∆ήµος Αθηναίων, www.cityofathens.gr 

Το κόµµα πάνω απ’ όλους 

Ο Κανονισµός Καθαριότητας προβλέπει πρόστιµα για 
ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ βολάν, συνθήµατα, 
από €500 έως και €1.500 (Άρθρο 12.2.1). Απ’ όλα αυτά, 
πάντως, εξαιρείται η «πολιτική δραστηριότητα». Ο δή-
µαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, έχει ζητήσει να τρο-
ποποιηθεί ο κανονισµός και τα πρόστιµα να αφορούν 
και τα κόµµατα, λέει ο Νίκος Αβραµίδης, αντιδήµαρχος 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Το γραφείο του είναι 
έναν όροφο πάνω από του σωµατείου, στην Ιερά Οδό 
151. Ίδια ερώτηση: «Είναι καθαρή πόλη η Αθήνα;» «Όχι». 
Καταλογίζει ευθύνες στην προηγούµενη δηµοτική αρ-
χή, λέγοντας «δεν υπήρχαν σχεδιασµός και προγραµµα-
τισµός, πολλά πράγµατα αφήνονταν στην τύχη τους, ενώ 
υπάρχει προσωπικό ικανό, µε τα προβλήµατά του βέβαια, 
όπως για παράδειγµα ότι έχει χρόνια να ανανεωθεί για µια 
εργασία που είναι πολύ απαιτητική». Ο Νίκος Αβραµίδης, 
«βαθµολογώντας» την κατάσταση, αναφέρει ότι στις 2 
Σεπτεµβρίου µε άριστα το 10 η καθαριότητα της πόλης 
θα έπαιρνε 5 και σήµερα είναι στο 5,5. «Πολλά πράγµατα 
δεν αλλάζουν από τη µία µέρα στην άλλη, όµως στους επό-
µενους 5-6 µήνες οι Αθηναίοι θα δουν σηµαντική διαφορά. 
Αυτή τη στιγµή λείπουν από την πόλη 3.500 µεταλλικοί κά-
δοι, είτε γιατί έχουνε καταστραφεί ή κλαπεί, κι άλλοι 3.000 
είναι σε κακή κατάσταση γιατί λείπει µία ρόδα, λείπει το 
καπάκι, είναι σε κατάσταση που ο άλλος σιχαίνεται να τον 
πιάσει. ∆υστυχώς η προηγούµενη δηµοτική αρχή δεν µε-
ρίµνησε για την προµήθεια κάδων. Λείπουν και άλλοι 2.000 
µπλε κάδοι και είµαστε σε επαφή µε την Ελληνική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης για την προµήθειά τους». 
Ο αντιδήµαρχος σηµειώνει ότι τις πρώτες εβδοµάδες 
έγιναν πράγµατα. Καθαρίστηκε, λέει, η Θεµιστοκλέους 
που είχε να γίνει χρόνια, άρχισε το πρόγραµµα πλύσης 
των κάδων που είχαν να πλυθούν µήνες, µπήκε στο 
πρόγραµµα ο τακτικός καθαρισµός κεντρικών οδών και 
πλατειών, όπως η Ερµού, η πλατεία στο Μοναστηράκι, 
η Μακρυγιάννη και η ∆ιονυσίου Αεροπαγίτου, έγιναν 
παρεµβάσεις στη Φωκίωνος Νέγρη, στη Μασσαλίας, 
στην πλατεία Μεταξουργείου, στην πλατεία Πέτρουλα 
στον Κολωνό, στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης στα Κάτω 
Πετράλωνα και αλλού. Λέει ακόµη ότι το προσωπικό 
δεν είναι επαρκές και ότι µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
αναµένονται περίπου 250 συνάδελφοι, µόνιµο προσω-
πικό, µέσα από ΑΣΕΠ, σε διαγωνισµό που έγινε το 2018. 
Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα µεγάλο πανό που λέει 
«Όχι Σ∆ΙΤ στην καθαριότητα». Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος 
αναφέρει ότι «δεν υπάρχει σχεδιασµός να µπουν ιδιώτες 
στα σκουπίδια. Υπήρξε ένας θόρυβος, καθώς προεκλογικά 
ο νυν δήµαρχος είχε πει ότι αν χρειαστεί πιθανώς να εξετά-
σουµε την πιθανότητα Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτι-
κού Τοµέα), ξεκαθαρίζοντας ότι τα δικαιώµατα των 
εργαζοµένων θα είναι διασφαλισµένα. Πάντως, 
υπάρχουν και τώρα Σ∆ΙΤ, όχι όµως στην καθα-
ριότητα. Η ανακύκλωση των ρούχων, η απο-
κοµιδή των µπάζων, η ανταποδοτική ανα-
κύκλωση από ιδιώτες “τρέχουν”». Σε κάθε 
περίπτωση, η Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) βρίσκεται 
σε κινητοποιήσεις, αντιδρώντας σε 

Πόσο καθαρή 
είναι η Αθήνα;

Όταν όλοι διαµαρτύρονται ότι η πόλη είναι βρώµικη κι όλοι θέλουν 

έναν υπηρέτη από πίσω να καθαρίζει αυτά που αφήνουν 

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 

διάταξη της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση των υ-
πηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτρολογικού και πρασίνου.  

1595: Αν έχετε κάποιο ογκώδες αντικείµενο, έναν κανα-
πέ, ένα ψυγείο, ένα στρώµα, και σκοπεύετε να το κατε-
βάσετε στον δρόµο, δίπλα στον κάδο, καλέστε σε αυτό το 
τηλέφωνο του ∆ήµου Αθηναίων. Θα κλείσετε ραντεβού 
και θα έρθουν άνθρωποι του δήµου να τα πάρουν. 

Η µαύρη τρύπα της ανακύκλωσης 

Το 2018 η συνολική ποσότητα απορριµµάτων που απο-
κοµίστηκαν από τον ∆ήµο της Αθήνας ήταν 305.224 τό-
νοι. Τα ανακυκλώσιµα υλικά ήταν µόλις 12.001 τόνοι. Η 
ανακύκλωση, δηλαδή, περιορίστηκε περίπου στο πολύ 
χαµηλό 5%. Πολλές φορές βλέπουµε αναρτήσεις δια-
µαρτυρίας ότι κάδος ανακύκλωσης αδειάστηκε σε απορ-
ριµµατοφόρο. Όταν συµβαίνει αυτό είναι επειδή ο µπλε 
κάδος δεν είχε ανακυκλώσιµα υλικά, αλλά σκουπίδια. Ο 

Νίκος Αβραµίδης λέει «να ζητήσω ευθύνες από τον δη-
µότη, αλλά να έχω τρέξει κι εγώ δυο προγράµ-

µατα για την ανακύκλωση. Κακώς κά-
ποιος ρίχνει οργανικό σκουπίδι στον 

µπλε κάδο, αλλά αν λείπουν 2.200 
µπλε κάδοι, όπως σας είπα, πώς 
θα τον επιπλήξω;». Για την ιστο-
ρία, ούτε η κεντρική διοίκηση 
έχει προβλέψει να «επιπλήξει» 

κάποιον δήµο, µε πρόστιµο 
ενδεχοµένως, αν υπολείπε-
ται στους στόχους για την 
ανακύκλωση, η οποία, έτσι 
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∆ηµήτρης Αντώνος

Άλκης Καφετζής

Νίκος Αβραµίδης
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Νίκος Σοφιανός 
∆ηµοτικός σύµβουλος στον δήµο 
Αθηναίων µε τη Λαϊκή Συσπείρωση 
και µέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

ίναι πρόσφατη η προεκλογική 
συζήτηση για την καθαριότητα 
στην Αθήνα. Πέρα από προθέ-
σεις και µεγάλα λόγια, τίποτα 
δεν έχει αλλάξει! Η διεύθυνση 
καθαριότητας είναι υποσ τε-
λεχωµένη, µε «γερασµένο» το 
µόνιµο προσωπικό, µε συµβα-
σιούχους που φεύγουν σε ένα 
µήνα, µε την ανακύκλωση προ-
βληµατική, που τη διαχειρίζεται 
ιδιωτική εταιρεία. Η προβλη-
µατική λειτουργία έχει αιτίες 
που δεν ακουµπά η νέα δηµοτική αρχή ακολουθώντας την 
πεπατηµένη. Η ανταποδοτικότητα στην καθαρι-
ότητα σηµαίνει οι Αθηναίοι εργαζόµενοι να 
πληρώνουν πανάκριβα την αποκοµιδή, οι 
επαγγελµατίες στην πόλη να πληρώνουν 
υπέρογκα ποσά κάθε µήνα ή δίµηνο. Υ-
πάρχουν λύσεις, απαιτούν όµως αλλαγή 
ενός χρεοκοπηµένου µοντέλου που α-
ντιλαµβάνεται τα απορρίµµατα (αποκο-
µιδή - διαχείριση) και την καθαριότητα της 
πόλης σαν επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Αυτό το µοντέλο κυβερνήσεων - δήµου αντι-
µετωπίζουµε στην καθηµερινότητά µας σε όλους 
τους τοµείς που κάνουν πιο «γκρίζα» τη «µεγάλη» και τη 
«µικρή» εικόνα της Αθήνας και των συνοικιών της. A

Σταύρος Καφούνης
Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών 

Αθήνα µπορεί και πρέπει να γίνει µια πραγµατικά καθαρή 
πόλη. Και επειδή Αθήνα δεν είναι µόνον το τουριστικό κέ-
ντρο ή τα σηµεία που πέφτουν τα περισσότερα φώτα, εί-
ναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι η προσπάθεια 
πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά  της και να µην εξαντλεί-

ται µόνον στα πεζοδρόµια ή στους κάδους αποκοµιδής.
Για να καταλάβουµε καλύτερα την αξία που έχει να ζούµε σε µια κα-
θαρή πόλη είναι καλό να µπορέσουµε να την περπατήσουµε δίπλα σε 
έναν επισκέπτη που έρχεται από µια οργανωµένη δυτικο-ευρωπαϊκή 
πόλη. Αν ακούσουµε χωρίς προκατάληψη τα σχόλιά του, θα συνειδη-
τοποιήσουµε ότι η καθαριότητα αφορά ακόµη και τους λερωµένους 
τοίχους, τα graffiti που έχουν κατακλύσει κάθε σηµείο της και συµ-
βάλλουν στη δηµιουργία της εικόνας µιας εγκαταλελειµµένης πόλης. 
Είναι µια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί απαραίτητα τη συνεργασία 
όλων µας. Τη συνεργασία επιχειρηµατιών, κατοίκων, επισκεπτών ώ-
στε να συνεννοηθούµε για την ώρα που πρέπει ο καθένας να βγάλει 
τα απορρίµµατά του, να φροντίσει το χώρο έξω από την ιδιοκτησία 
του όπως φροντίζει το σπίτι του ή το κατάστηµά του, αλλά και να 
σεβαστεί το δηµόσιο χώρο. ∆εν αρκεί να µην πετάξουµε εµείς κάτι 
εκτός του κάδου αλλά και να µην επιτρέψουµε στον διπλανό µας να 
το κάνει. Πρέπει όµως και ο δήµος να κάνει σοβαρά τη δουλειά του! Να 
τοποθετήσει κάδους και καλαθάκια παντού, να τηρεί συγκεκριµένο 

πρόγραµµα αποκοµιδής, να ενηµερώνει καθηµερινά τους πο-
λίτες αλλά και να τους εκπαιδεύει, να τους οργανώνει και 

να τους παρακινεί να ανακυκλώνουν. Η ανακύκλωση 
είναι συνδεδεµένη µε το µέλλον των παιδιών µας. 

Το στοίχηµα είναι εδώ και δυστυχώς ή θα το χά-
σουµε ή θα το κερδίσουµε όλοι µαζί.
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να τους παρακινεί να ανακυκλώνουν. Η ανακύκλωση 
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κι αλλιώς, είναι ένα ευρύτερο ζήτηµα. «Πολλοί είναι αυτοί 
που πιστεύουν ότι η ανακύκλωση είναι η απάντηση σε όλα 
µας τα προβλήµατα. Η πραγµατικότητα όµως δεν είναι αυ-
τή. Η ανακύκλωση δεν παύει να είναι µια τεχνική διαδικασία 
µε πάρα πολλούς περιορισµούς και δυσκολίες, ωστόσο η 
κοινωνία µας την αντιµετωπίζει ως το µαγικό καπέλο στο 
οποίο µπορεί να κρύψει τον τεράστιο όγκο σκουπιδιών που 
παράγει», λέει ο Άλκης Καφετζής, υπεύθυνος της εκ-
στρατείας της Greenpeace για την προστασία της θάλασ-
σας. Προσθέτει ότι «η ανακύκλωση είναι το πρώτο πράγµα 
που ακούµε στις ερωτήσεις µας για µια καλύτερη διαχεί-
ριση απορριµµάτων. Προτεραιότητα όµως θα έπρεπε να 
δοθεί στη ριζική µείωση της ποσότητας των σκουπιδιών που 
παράγουµε. Η κυκλική οικονοµία που όλοι ευαγγελίζονται 
θα µπορέσει να προσφέρει καρπούς µόνο εάν µειώσουµε 
την τεράστια σπατάλη συσκευασιών στην 
καθηµερινότητά µας. ∆ιαφο-
ρετικά, όσο καλά και αν δια-
χειριζόµαστε τα σκουπίδια 
µας, ένα σηµαντικό κοµ-
µάτι τους θα καταλήγει 
να ρυπαίνει τις θάλασσες, 
τους δρόµους και τις ζωές 
µας».
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Από τον 
Κανονισµό 
Καθαριότητας 

▶ Ρύπανση µνηµείων, 
αγαλµάτων, αρχαιολογι-
κών χώρων και λοιπών 
δηµοσίων χώρων και 
κτιρίων. Πρόστιµο από 
€4.000 Έως €8.000 (Άρ-
θρο 5.4). 

▶ Ρύπανση των στοιχείων 
«αστικού εξοπλισµού» 
της πόλης (παγκάκια, 
κάγκελα, κολόνες ηλε-
κτροφωτισµού, στάσεις 
λεωφορείων, κάδοι, 
συµπιεστές, καλάθια και 
λοιπά µέσα προσωρινής 
αποθήκευσης απορριµ-
µάτων, πινακίδες κτλ). 
Πρόστιµο: €100 (άρθρο 
5.4). 

▶ Μερική ή ολική κατα-
στροφή κάδων ή άλλων 
µέσων προσωρινής απο-
θήκευσης απορριµµάτων, 
συνεπεία πρόσκρουσης ή 
βανδαλισµού. Πρόστιµο: 
€600 (άρθρο 7.3.Β). 

▶ Απόρριψη από πεζούς 
ή εποχούµενους, σε 
δρόµους, πεζοδρόµια και 
λοιπούς κοινόχρηστους 
χώρους άχρηστων χαρ-
τιών, πακέτων ή άλλων 
ειδών µικροσυσκευασίας, 
µικροαντικειµένων και ει-
δών ατοµικής χρήσης. 

▶ Απόρριψη κάθε είδους 
απορριµµάτων σε κοινό-
χρηστους και δηµόσιους 
χώρους (πλατείες, πάρκα, 
παιδικές χαρές, αθλητικές 
εγκαταστάσεις κτλ.) Από 
περιπατητές, θαµώνες 
κτλ. Πρόστιµο: €20 
(άρθρο 12.1.Α). 

▶ Αµέλεια ιδιοκτητών 
ή συνοδών κατοικίδιων 
ζώων άµεσου καθαρι-
σµού του περιβάλλοντος 
από τα περιττώµατα των 
ζώων τους. Πρόστιµο: 
50€. (Άρθρο 12.1.Γ). Το 
πρόστιµο διπλασιάζεται 
εάν η παράβαση γίνει σε 
παιδική χαρά ή άλλο κοι-
νόχρηστο χώρο που φι-
λοξενεί παιδιά, σε αυλές 
ή εισόδους αδς 1793/29-
09-16 55 σχολείων, βρε-
φονηπιακών σταθµών, 
σε προαύλια εκκλησιών, 
δηµόσια ή δηµοτικά κτί-
ρια και αρχαιολογικούς 
χώρους.
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Τι κάνει η 
Σμάράγδά 
κάρύδη ΣΤον 
«γάμο Τού 
κούΤρούλη»;
Σκηνοθετεί, πρωταγωνίΣτεί
καί παίζεί την αρχοντοχωρίατίΣΣα
Με τι γελάει η Σμαράγδα Καρύδη; Τι συμβαίνει στον «Γάμο του Κουτρούλη»; Τι μας θυμίζει αυτό το έργο;

Του Γιάννη νένέ (panikoval500@gmail.com) 



Ξεκίνησα λίγο ανάποδα. Δεν 
είπα, αχ αυτό το έργο εγώ θέλω 
να το σκηνοθετήσω κάποτε στη 
ζωή μου, γιατί δεν το ήξερα μέ-
χρι τον Ιανουάριο που αποφά-
σισα ότι θα σκηνοθετήσω κάτι. 

Πρώτα είπα ότι εγώ, του χρόνου, δεν θέλω να 
κάνω τίποτα απ’ όλα αυτά που μου έχουνε προ-
τείνει. Δεν έχω καμία όρεξη να ψάξω να κάνω 
οποιοδήποτε ρόλο. Άντε κι έπαιξα άλλον ένα 
ρόλο – και; Ενώ το είχα πάντοτε στο μυαλό μου 
ότι κάποτε θα σκηνοθετήσω, αλλά είναι από 
αυτές τις σκέψεις που όλο τις σπρώχνεις προς 
το μέλλον. Ε, φέτος είπα, εγώ θα το κάνω αυτό. 

» Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεκινήσει με κάτι 
πολύ δύσκολο. Όπως μου είπε και ένας φίλος 
μου, καλά, ρε συ, δεν μπορούσες να βρεις ένα 
μονοσάλονο με τέσσερα πρόσωπα για πρώ-
τη φορά; Κι αρχίζω και διαβάζω, λοιπόν, για να 
βρω ένα έργο που να μου αρέσει. Μου λέει ο 
Θοδωρής (Αθερίδης), κάνε τη «Βεγγέρα» του 
Καπετανάκη. Τη διαβάζω και δεν μου ’πε τίπο-
τα, αλλά μ’ άρεσε πολύ η γλώσσα που ήταν κα-
θαρεύουσα. Μου φαίνεται πολύ αστεία, ειρω-
νική… κι έτσι αρχίζω να διαβάζω έργα που να 
έχουν αυτή τη γλώσσα και πέφτω επάνω στον 
“Κουτρούλη”, μια νύχτα, 3 η ώρα το πρωί, και 
λέω – α! δεν το πιστεύω! Αυτό θα κάνω! Δεν εί-
χα ιδέα τι είναι αυτό το έργο, ούτε το είχα ξανα-
δεί ποτέ, ούτε την ιστορία ήξερα. Αλλά με γοή-
τευσε πρώτα επειδή ήταν αυτή η γλώσσα, μου 
φαινόταν αστεία αυτά που διάβαζα, αλλά μου 
άρεσε και το “καταστασιακό” αστείο. Επίσης 
μου άρεσε γιατί ήταν θέατρο “θεατρένιο”, ξεκι-
νούσε με κάτι που θύμιζε κομέντια ντελ’ άρτε, 
Μολιέρο, και μετά μπαίνει ξαφνικά χορός μέσα 
στο έργο και γίνεται Αριστοφάνης. Στο έργο 
έχω βάλει και τραγούδια με τρομερή μουσική 
του Μίνου Μάτσα, κάποιοι στίχοι είναι του Ρα-
γκαβή μέσα από το κείμενο, κάποιους άλλους 

τους έχει γράψει η Σοφία η Καψούρου, ενώ 
το πρώτο τραγούδι το έχω γράψει εγώ.

» Τα πράγματα για τα οποία μιλάει το 
έργο μάς αφορούν ακόμα. Διακόσια χρό-

νια τα ίδια. Πέρα από τη φόρμα του έργου 
που μπορείς να την αλλάξεις και να γίνει ένα 
θεατρικό παιχνίδι, αυτό είναι άλλο ένα εντυ-
πωσιακό στοιχείο του. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. 
Λες, ρε γαμώτο, από τότε που ιδρύθηκε αυτό το 
κράτος τα ίδια προβλήματα έχει. Και κάτι άλλο 
που το τονίζω στην παράσταση, είναι το θέμα 
του διχασμού. Πιθανόν αν το είχα διαβάσει πριν 
το ’10 και πριν το ’15 να το θεωρούσα υπερβο-
λικό, αλλά όταν βλέπεις ότι στο Facebook κά-
ποιοι φίλοι δεν μιλιούνται πια μετά το ’15, αυτό 
είναι που με συγκίνησε πολύ. Το πόσο εύκολο 
είναι να γίνει μπραφ και να σκοτωθούμε. Για τα 
πάντα, εμφύλιοι στη σειρά. 

»Ο ρόλος που κάνω είναι μία χειριστική, 
καπάτσα γυναίκα, αρχοντοχωριάτισσα, από 
αυτές τις νεόπλουτες της Αθήνας, που τότε ή-
ταν χωριό με πρόβατα που ήθελαν με μανία να 
εξευρωπαϊστούν. Ψωνάρα τρομερή. Η οποία 
βάζει στον Κουτρούλη αυτόν τον “άθλο” για 
να τον παντρευτεί. Δεν τον θέλει, αλλά δεν πι-
στεύει ότι θα τα καταφέρει να γίνει υπουργός.

»Τα κοστούμια είναι εποχής, πειραγμένα. 
Εγώ είμαι ντυμένη σαν φίφτις Αμαλία. Υπάρ-
χουν οι φουστανέλες, αλλά είναι συνδυασμέ-
νες με έναν τρόπο πιο σημερινό, είναι με τι-
σέρτ από πάνω. Είναι φανερό δηλαδή ότι είμα-
στε κάποιοι τύποι που έβαλαν αυτά τα ρούχα 
για να παίξουν κάτι εκείνης της εποχής. Ο πρό-
λογος που έβαλα άλλωστε, αυτό προδιαθέτει· 
ότι εμείς, τώρα, θα σας παίξουμε αυτό». 

»Η Αθήνα υπάρχει σαφώς μέσα στο έργο. Ο 
Ραγκαβής το βάζει να διαδραματίζεται σε ένα 
καφενείο μεγάλου ξενοδοχείου που ανήκει 
στον μπαμπά της. Στο λόμπι, ας πούμε. Εγώ ό-
μως πάντα το σκεφτόμουν όλο αυτό να γίνεται 
έξω, σε έναν κήπο. Έχω τονίσει το στοιχείο του 
σουρεάλ και του φανταστικού. Το σκηνικό μας 
είναι εικαστικό, αναπαριστά έναν κήπο, ένα 
δάσος με κλιματσίδες που πίσω τους κρύβο-
νται οι άνθρωποι και αποκαλύπτονται, γιατί 
μου έκαστε ότι όλη αυτή η ιστορία του Κου-
τρούλη είναι σαν ένα σκηνικό από το “Όνειρο 
καλοκαιρινής νύχτας”. Σαν μία ιστορία όπου 
λένε όλοι από ένα ψέμα και όλοι το αγοράζουν, 
όπως κάνουν οι Έλληνες. Σαν να είναι μία βρα-
διά που όλοι πήραμε ένα βοτάνι, όπως γίνεται 
στο έργο του Σέξπιρ που βλέπεις τον γάιδαρο 
και λες είναι κούκλος. Ξαφνικά βλέπουν όλοι 
τον Κουτρούλη υπουργό γιατί θέλουν να αγο-
ράσουν αυτό το ψέμα».

»Είμαι παιδί του κέντρου. Έχω γεννηθεί στα 
Εξάρχεια. Έζησα όλη μου τη ζωή εκεί, μέχρι τα 
30τόσα μου που έφυγα γιατί αγόρασα σπίτι 
στην Ακαδημία Πλάτωνος αλλά δεν κράτησε 
πολύ. Τώρα μένω στην Ακρόπολη και δεν δι-
ανοούμαι να φύγω από το κέντρο. Μ’ αρέσει 
η Αθήνα. Εντάξει, με εκνευρίζει η κίνηση, η α-
γένεια των ανθρώπων πολλές φορές, αλλά 
την αγαπώ την Αθήνα. Μ’ αρέσει πάρα πολύ 
να πηγαίνω βόλτες με φίλους, τα μαγαζιά στο 
κέντρο, οπωσδήποτε τα θερινά σινεμά. Τώρα 
είμαι τυχερή γιατί εκεί που μένω έχω πεζόδρο-
μο και βγαίνω με τον σκύλο, πηγαίνω μέχρι το 
Ηρώδειο, αυτή είναι καθημερινή βόλτα, οπό-
τε βλέπω μόνο ωραίες εικόνες. Εκεί πήγα με 
το που έσκασε η κρίση, το ’10, και πώς να σου 
πω, άνοιγα το παράθυρο κι έβλεπα ορχήστρες, 
τουρίστες, σου έδινε την εντύπωση ότι όλα 
θα πάνε καλά. Δεν είδα ούτε μία φορά από το 
παράθυρό μου την εικόνα της μιζέριας της Α-
θήνας που ήταν παντού αλλού, βέβαια. 

»Στην Ελλάδα, στα πάντα, υπάρχει μία σο-
βαροφάνεια. Θεωρείται, ας πούμε, σοβαρός 
ένας ηθοποιός που παίζει Ευριπίδη και Αισχύ-
λο, ανεξαρτήτως αν δεν τον παίζει και καλά. 
Γενικά είναι “οι κωμικοί ηθοποιοί” και οι άλλοι 
που παίζουν δραματικούς ρόλους. Ενώ το να 
παίξεις καλά κωμωδία είναι πραγματικά πολύ 
δύσκολο. Και είναι και κάτι που δεν διδάσκεται, 
έχω την εντύπωση. Το ότι βλέπεις λίγο στρε-
βλά μία πραγματικότητα, γιατί αυτό σημαίνει 
το να είσαι κωμικός ή να βλέπεις με χιούμορ τα 
πράγματα ή το πώς πρέπει να βγει η ατάκα, δεν 
μπορείς να το διδάξεις εύκολα σε έναν άνθρω-
πο. Είναι ένας εσωτερικός ρυθμός που έχει κά-
ποιος. Το άλλο μπορεί και να το μάθεις. Μπορεί 
και να θολώσει. Σε ένα δράμα μπορεί και να μη 

καταλάβει ο θεατής πόσο καλός είσαι. Εγώ πή-
γα σχολή στο Εθνικό – δεν ξέρω πώς είναι τώρα 
τα πράγματα αλλά τότε ασχοληθήκαμε αρκετά 
με το αρχαίο δράμα. Νομίζω ότι είναι ελληνικό 
φαινόμενο αυτή η “σοβαροφάνεια”. 

» Το “Παρά πέντε” ήταν το πιο πετυχημένο 
πράγμα που έκανα. Αλλά είχα ήδη ξεκινήσει 
με τις κωμωδίες. Έλεγα σε όλες μου τις συνε-
ντεύξεις πόσο πολύ θέλω να κάνω κωμωδία. 
Με βλέπανε έτσι ξανθιά κι όλα αυτά και κανείς 
δεν μου πρότεινε. Ήταν η εποχή που κι εγώ εί-
χα τις δικές μου εμπλοκές αλλά τις είχε όλη η 
γενιά μου. Τώρα είναι ότι οι άνθρωποι είναι πιο 
“αμόρφωτοι” αλλά και πιο ακομπλεξάριστοι. 
Δηλαδή, βγαίνουν στο youtube, δεν τους νοιά-
ζει τι θα πούνε, κάνουνε μόνοι τους βιντεάκια, 
δεν χρειάζεσαι ούτε διαμεσολάβηση ούτε τί-
ποτα, λες “θα κάνω μόνος μου μία κωμωδία, 
ελάτε φίλοι, πάρτε το iphone να κάνουνε ένα 
βίντεο”. Μπορεί κάποιος να βρει κοινό έτσι. Κι 
εγώ κάνω βιντεάκια αλλά τώρα ασχολούμαι με 
την παράσταση κι έχω σταματήσει. Αλλά όταν 
ήμουνα 20, δεν υπήρχε αυτό. 
Μια μέρα, λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο Χρή-
στος ο Ευθυμίου ο συχωρεμένος και μου προ-
τείνει να κάνω ένα έργο που ήταν η πρώτη του 
σκηνοθεσία, και λεγόταν “Ανορέξια νερβόζα”. 
Έκανα μία ανορεκτική τρελή. Πιστεύω ότι στην 
πρεμιέρα εκείνου του έργου έγινε ένα κλικ μέ-
σα μου, όχι μόνο γιατί ήταν από τις ωραιότερες 
της ζωής μου αλλά γιατί πήγαν και όλα λάθος. 
Όταν πήγε να αλλάξει το σκηνικό δεν μπορού-
σαν να το αλλάξουν οι τεχνικοί, δεν ήμασταν 
καλά προετοιμασμένοι κι εγώ, για να καθυστε-
ρήσω τον κόσμο, βγήκα αυτοσχεδιαστικά και 
χόρεψα τρεις φορές το “Καρδιά μου καημένη” 
στα ινδικά προσπαθώντας παράλληλα να δεί-
ξω και στους τεχνικούς πού μπαίνει τι γιατί δεν 
ξέρανε. Όλο αυτό λάιβ, επί δέκα λεπτά, χωρίς 
να ξέρω καν τι θα γίνει, πού θα τελειώσει όλο 
αυτό, κι ο κόσμος είχε πεθάνει στο γέλιο. Αυ-
τό το θυμάμαι σαν την ωραιότερη στιγμή μου 
στο θέατρο. Από εκεί με πήρε ο Λάκης να παί-
ξω στην ταινία του “Ο καλύτερός μου φίλος” κι 
άρχισαν να με σκέφτονται για κωμωδίες. Δεν 
με έβλεπαν πια σαν την ξανθιά, μελαγχολική, 
ψυχρή γκόμενα. Δεν φταίει μόνο το χρώμα 
όμως, ήμουν κι εγώ κλειστή και φοβισμένη, 
ήταν μια άμυνα που με έκανε να φαίνομαι λίγο 
μουντρούχα;… ξινή;… άγρια;… δεν ξέρω ’γω 
τι. Έβαζα ένα όριο. Μετά άρχισα να χαλαρώνω.

»Από μικρή μού άρεσαν όλα τα χορευτικά, 
τα μιούζικαλ. Με τη μαμά μου πηγαίναμε σι-
νεμά στο Εκράν, στο Βοξ και στη Ριβιέρα και 
είχα δει Μπομπ Φόσι, Φρεντ Αστέρ, έβαζαν όλα 
τα παλιά μιούζικαλ και είχα τρελαθεί. Πάντα 
στο κεφάλι μου είχα ότι ωραίο στο θέατρο εί-
ναι να βάλουμε φτερά, πούλιες, χάντρες, να 
χορεύουμε και να τραγουδάμε. Οπότε, όταν 
με πήρανε και μου είπανε να κάνω το “Σικάγο” 
είπα Χριστέ μου! Ναι! Όλα του Μπομπ Φόσι εί-
ναι αριστουργήματα. Μετά έκανα και το “Sweet 
Charity”, μόνο το “Καμπαρέ” μου ξέφυγε...

» Δεν έχω σκεφτεί ποτέ το stand-up. Είναι λί-
γο δύσκολο. Η Βρανά είναι καταπληκτική. Και η 
Εξηνταβελόνη που είδα φέτος ήταν καλή. Έχει 
αρχίσει κι έχει μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. 
Το είχε ξεκινήσει η Ρικάκη αλλά τα παιδιά ακό-
μα δεν το ξέρανε καλά το είδος. Τώρα έχουν 
ξεθαρρέψει, βλέπουνε και στο youtube πολλά. 
Είμαστε και λίγο κομπλεξικοί, δεν είναι εύκολο 
να πεις “κακά” πράγματα για κάποιον και να γε-
λάσει. Στην παλιά επιθεώρηση υπήρχαν πάντα 
νούμερα που έβγαιναν μόνοι τους οι ηθοποιοί 
και μιλούσαν προς το κοινό αλλά ήταν πάντα 
κάποιος ρόλος. Ο Λάκης στις παραστάσεις του 
το έκανε καταπληκτικά αυτό… Ε, να κάνω και 
stand-up, τι άλλο να κάνω πια; Δεν ξέρω.

» Γελάω με κάτι που δεν το περιμένω. Μερι-
κές φορές δεν γελάω γιατί βλέπω την κατα-
σκευή του αστείου και ξέρω τι θα έρθει. Πά-
ντως κοροϊδεύω κιόλας. Με 
τους φίλους μου μού αρέσει 
να συνωμοτούμε και να κοροϊ-
δεύουμε τον κόσμο. Και με τον 
εαυτό μου γελάω γενικώς.  

Κατά τη γνωστή φράση, «στου Κουτρούλη τον γάμο» συμβαίνει μεγάλος χαμός, 
συμμετέχουν όλοι στο γλέντι, όλοι τρώνε κι από κάτι. Ο λόγιος Αλέξανδρος Ρίζος 
Ραγκαβής, ρομαντικός ποιητής της Αθηναϊκής σχολής, παρουσίασε τον Κουτρού-
λη το 1845. Μία πολιτική σάτιρα που διαδραματίζεται στην Αθήνα, χωριό ακόμη, 
μόλις 15 χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, και θίγει όλα τα θέματα 
που φαίνονται τραγικά διαχρονικά. Από τους γάμους των νεόπλουτων και την 
ξενομανία μέχρι την άνοδο στην εξουσία όποιου μπορούσε να αποκτήσει πελατει-
ακό κράτος, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τη σχέση Τύπου και εξουσίας και φυσικά 
τον διχασμό, παντού και πάντα. Η πολύφερνη νύφη Ανθούσα, αθηναία νεόπλου-
τη, κόρη μεγαλοξενοδόχου, ενώ αγαπάει άλλον, βάζει όρο στον ευκατάστατο 
ράφτη από τη Σύρο, Μανόλη Κουτρούλη, που τη ζητάει σε γάμο, ότι θα του πει το 
ναι αν πρώτα γίνει υπουργός. Ο Κουτρούλης, κινώντας τα σωστά νήματα, το κατα-
φέρνει. Ο γάμος γίνεται, η απάτη αποκαλύπτεται και η δικαιοσύνη επεμβαίνει.   
Η Σμαράγδα Καρύδη, ηθοποιός με ένστικτο και κωμική φλέβα, μεγαλωμένη 
από βρέφος μέσα στο θέατρο και τον κινηματογράφο με γονείς ηθοποιούς, εξη-
γεί πώς ανακάλυψε, και σκηνοθετεί, τον «Κουτρούλη», τι αγαπάει στην Αθήνα, 
ενώ –ύπουλα– τη ρωτάμε γιατί δεν αποφασίζει να κάνει και stand-up κωμωδία.

INFO
«Του Κουτρούλη 
ο γάμος» - Νέο 
Θέατρο Κατερί-
νας Βασιλάκου. 
Από 23/10.
Παίζουν: Σμα-
ράγδα Καρύδη, 
Νίκος Κουρής, 
Κώστας Κορω-
ναίος, Ευγενία 
Σαμαρά, Σπύρος 
Χατζηαγγελά-
κης, Γιώργος 
Ψυχογιός κ.ά.

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη

www.
athens voice.gr
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ο νέο του 
άλμπουμ 
«Somehow 
Someway» 

κυκλοφορεί και 
ο χαρισματικός μουσι-
κός παραγωγός μιλά 
για την ελευθερία που 
του δίνει η μουσική, τα 
90s που επιστρέφουν 
ως τάση και τις hip hop 
διαδρομές του, λιγο 
πριν φύγει για μια νέα 
σειρά ζωντανών εμφα-
νίσεων στην Ευρώπη. 
Του Δημητρη ΑθΑνΑσιΑΔη
Φωτό: θΑνΑσησ ΚΑρΑτζΑσ

«Somehow Someway». Πόσο καιρό 

σου πήρε και τι διαφορετικό έχει από 

τις προηγούμενες κυκλοφορίες σου; 

Αυτό που ήθελα είναι να έχει μια αισθη-

τική 90s, αυτό που με αντιπροσωπεύει 

είναι το hip hop, μια κουλτούρα που ως 

αρχή της έχει το αντιφασιστικό ιδεώδες 

και την αντίδραση σε ένα σύστημα γε-

μάτο διακρίσεις και ρατσισμό. Έκανα μια 

back in the days προσέγγιση στη δεκαε-

τία που το έμαθα και άνθιζε. Προστέθη-

καν προσωπικά στοιχεία και ίσως είναι 

μια πιο βελτιωμένη ηχητικά κυκλοφο-

ρία, χρειάστηκαν επτά μήνες για να ολο-

κληρωθεί και να βγει σε βινύλιο.

Τι σου αρέσει στα 90s και γιατί τα αγα-

πάς; Η πρώτη αγάπη είναι και παντοτινή. 

Έψαχνα να βρω τι θέλω να ακούω, όχι 

Μάικλ Τζάκσον και Μαντόνα. Το καλοκαί-

ρι του 1991 ξεκίνησα να ακούω το «Black 

Album» των Metallica, Helloween, πήγα 

να γίνω καθαρομεταλλάς, είμαι κρυφο-

μεταλλάς το παραδέχομαι. Με κέρδιζε 

η μελωδία. 

Το hip hop πώς ήρθε στα αυτιά σου; 

Εδώ έρχεται ο αδερφός J. Melik, παίζαμε 

στις μπασκέτες της γειτονιάς και μου έ-

φερε μια κασέτα με ραπ. Είχε μέσα Snoop 

Doggy Dog, Tim Dog, Masta Ace, Lords 

Of The Underground, Public Enemy, 

Gangstarr, σκληροπυρηνικά πράγματα. 

Μου άρεσε η γκρούβα, το down tempo. 

Το metal ήταν άγριο, γρήγορο, μου έδινε 

την κίνηση αλλά ήρθε το αντίβαρο. Επει-

δή είμαι λίγο «σφεντόνας» ήρθε η ισορ-

ροπία, το σωστό «κούνημα» στο κεφάλι. 

Μου άρεσε το μονότονο στις λούπες και 

η ροή στο flow των στίχων.  

Πότε έπαιξες πρώτη φορά; To 1995 ή-

ταν η πρώτη μου απόπειρα, μέχρι τότε 

προσπαθούσα να γίνω MC, έγραφα στί-

χους με τους Α.Κ.Ρ.Α. (Αντέχω Κάνοντας 

Ραπ Αυθεντικό). Γνωρίζοντας τους FFC 

και τον Δημήτρη Πετσούκη (Σκηνοθέτη), 

πήραμε κάποια beats και μας έβαλε στον 

χορό, μας παρακίνησε να φτιάξουμε κι 

εμείς μουσική με 

τον τρόπο του. Κι 

έ τ σ ι  μ ε  κέ ρ δι σ ε 

π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  η 

παραγωγή από το 

να γράφω. Ήμουν 

σχολείο, διάβασα 

να  βγά λ ω  π ά ν ω 

από 16 για να πά-

ρω τα πρώτα μου 

μηχανήματα, πα-

ρακα λών τας τον 

πατέρα μου. AKAI 

Remix 16,  πέν τ ε 

κιλά, πιο βαρύ κι 

από ένα μείκτη. Η 

πρώτη μου προσω-

πική δουλειά ήρθε 

χάρη στην Cast-A-

Blast και τον Blend 

Mishkin, το «Jazzova». 

Πώς διάλεξες το Billa Qause; Ο Βασίλης 

ο Αιτίας, Bill + Because, αλλά ξεκίνησε 

σαν λογοπαίγνιο από την αγαπημένη μου 

σοκολάτα Lila Pause. Σκέφτομαι να το αλ-

λάξω καμιά φορά, και εδώ αλλά κι έξω 

δυσκολεύονται να το γράψουν σωστά.

Σταμάτησαν να χορεύουν οι Αθηναίοι 

μέσα στην κρίση; Φαίνεται να προτι-

μούν περισσότερο άλλα είδη μουσικής 

να χορέψουν. Ευτυχώς ή δυστυχώς, τον 

Έλληνα τον κουνάς με ρέγκε και τροπι-

κάλια. Κάποιοι ανά καιρούς μου ζητούν 

μπάντα αλλά δεν δίνουν 15 ευρώ να έρ-

θουν να σε ακούσουν. Οι περισσότεροι 

θέλουν να χορέψουν αλλά με συγκεκρι-

μένα πράγματα. Αυτό που είδα παίζοντας 

σε άλλες χώρες είναι πως ο κόσμος δεν 

περιμένει να ακούσει κάτι για να χορέ-

ψει. Ακούει, αφουγκράζεται και μπαίνει 

κατευθείαν στην ψυχοσύνθεσή σου. Βέ-

βαια, αυτό εξαρτάται κι από εσένα, πώς 

θα το επικοινωνήσεις πάνω στο stage.

Ποια είναι η καλύτερη νύχτα που έχεις 

παίξει; Με τους Pad Trio ήταν high times 

όταν ανοίξαμε τον Grammatik. Και στην 

CLUJ στη Ρουμανία που έγινε ένας χαμός 

από εκεί που δεν το περίμενα, μια ζεστα-

σιά απίστευτη. 

Πού θα έστηνες ένα πάρτι στην πόλη; 

Καλό ήχο να έχει και όπου να ’ναι. Έχω 

μια αδυναμία στο Μοναστηράκι, στην 

Πλατεία. 

Το χειρότερο πράγμα που σου έχει πει 

πελάτης; «Μπορείς να βάλεις Μπομπ 

Μάρλεϊ;» την ώρα που παρουσιάζω τη 

δουλειά μου. 

Θυμάσαι το πρώτο βινύλιο που αγό-

ρασες; A! Ήταν το «Chronic» του Dr. Dre. 

Αυτό που παίζει τελευταία στο σπίτι 

σου; Children Of Zeus.

Πώς σου φαίνεται η mainstream δι-

άσταση του hip hop; Με το κίνημα του 

trap που είναι το «νέο» hip hop αναγεν-

νιέται από αντίδραση το κλασικό ραπ. 

Βλέπεις τι συμβαίνει με τους Cypress Hill, 

Das Efx, Red Man, Wu Tang Clan. Υπάρ-

χουν πια πολλοί παραγωγοί που εμπνέ-

ονται την αισθητική του old rap και που 

ενδεχομένως δεν έζησαν. Καλό το trap, 

υιοθετώ στοιχεία του.

Το beatmaking είναι ακριβό σπορ. 

Πώς τα καταφέρνεις; Με οικονομίες, 

δουλειά και κάποιες χορηγίες ανθρώπων 

που με πιστεύουν μερικές φορές. 

Έχεις κάποιον producer που τον θεω-

ρείς guru; Εννοείται. DJ Krush, που είχα 

τη χαρά να τον ανοίξω, DJ Premier, Pete 

Rock και J Dilla. 

Το «True Thoughts» βγάζει πολλή Αθή-

να. Τι σκεφτόσουν, όταν το έγραφες;

Χα! Επειδή αυτά τα γυναικεία φωνητικά 

δεν βγάζουν νόημα, είναι σπασμωδικά, 

τα αποκωδικοποίησα ως αληθινές σκέ-

ψεις. Η μουσική χωρίς στίχο σού δίνει 

την ελευθερία να βλέπεις και να σκέφτε-

σαι ό,τι θες. Εγώ βλέπω σύννεφα και τα-

ξιδεύω στα σύννεφα, άλλος βλέπει ταξί-

δι στη Λευκάδα, στο εξωτερικό. 

Τι σκέφτεσαι, όταν περπατάς στην Α-

θήνα; Ακούγοντας μελωδίες βγάζω ρυθ-

μούς από το κεφάλι μου, προσπαθώντας 

να τους θυμάμαι πηγαίνοντας σπίτι για 

να τους ηχογραφήσω. Και πώς θα πλη-

ρώσω τις υποχρεώσεις μου, χαχα...

Προτιμάς περισσότερο το στούντιο ή 

το live; Σιγά-σιγά κάτι μου λέει μέσα μου 

πως φρεσκαδούρικες φάτσες με ωραίες 

ιδέες πρέπει να παίρνουν τον ρόλο τους. 

Εγώ θα ήθελα να κλειστώ κάποια στιγμή 

στο στούντιο και να δουλεύω γράφο-

ντας σάουντρακ.  

Παγκράτι σίτι ζεις, γιατί δεν έφυγες 

από εκεί ποτέ; Γούβα σίτι! Θέλω να είμαι 

κοντά σε αυτά που μεγάλωσα, είμαι λο-

κάλι. Μου άρεσε η περατζάδα στην Υμητ-

τού. Είναι κέντρο-απόκεντρο αυτή η γει-

τονιά, μου αρέσει το εντός-εκτός που έ-

χει. Και με αφετηρία μου τη Γούβα, θέλω 

να ταξιδεύω παίρνοντας εικόνες, μυρω-

διές και καλές συνήθειες από άλλες χώ-

ρες και πόλεις. Ανοίγει το κεφάλι και την 

ψυχή!  A

billaqause.bandcamp.com

O Billa Qause 
φτιάχνει beats 
χωρίς σύνορα

Τ
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Η μουσική  
χωρίς στίχο 

σού δίνει 
την 

ελευθερία 
να βλέπεις 

και να 
σκέφτεσαι 

ό,τι θες
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ΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ. Βρα-
βεία Grammy. 40 χρόνια µουσική 
µε τραγούδια που σηµάδεψαν αν-
θρώπους. O Bryan Adams δεν έχει 
µόνο αυτή τη φωνή που µένει στα 
αυτιά σου. Ακτιβιστής, φωτογρά-
φος, συναισθηµατικός αλλά ορθο-
λογιστής σε µια εποχή κυνισµού 
και τρέλας. Λίγο πριν µας ταξιδέ-
ψει χωρίς στερεότυπα µε νέα τρα-

γούδια και all time classics, τη ∆ευτέρα 
18 Νοεµβρίου, στο κλειστό γήπεδο µπά-
σκετ ΟΑΚΑ, µοιράστηκε στην ATHENS 
VOICE µερικές φάσεις από τη ζωή του και 
πράγµατα που πιστεύει πολύ. 

Συγχαρητήρια για το άλµπουµ «Shine A Light» 

που έχει κερδίσει µεγάλη αποδοχή. Ποια ήταν 

η έµπνευση; Τι είχες αλήθεια στο µυαλό σου; 
Έγραφα το άλµπουµ την περίοδο που συνέ-
θετα το σόου «Pretty Woman» για το Μπρό-
ντγουεϊ. Καθώς έγραφα για την παράσταση 
ταυτόχρονα έρχονταν ιδέες για κάποια από 
τα τραγούδια. Ωστόσο χρειαζόµουν κάποια 
βοήθεια στον δρόµο για την ολοκλήρωσή του, 
οπότε ήµουν αρκετά τυχερός που «τράκαρα» 
τον Ed Sheeran και µε βοήθησε µε κάποιες ι-
δέες. Το «Shine A Light» ήταν πραγµατικά 
ένα τραγούδι που το εµπνεύστηκα από τους 
γονείς µου γιατί ήταν και οι δύο το ίδιο διά-
στηµα στο νοσοκοµείο. Οπότε το αφιέρωσα 
σε αυτούς αλλά δεν τελείωσα την ιδέα και ο 
Ed µε βοήθησε πραγµατικά να το πάω στο ε-
πόµενο επίπεδο.  

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο τραγούδι για να βγει 

σωστά στο στούντιο; ∆εν µπορώ να πω πως 
υπάρχει κάποιο «πιο δύσκολο», όλα προκύ-
πτουν από διαφορετικές προκλήσεις οπότε 
είµαι χαρούµενος που ήµουν ικανός να τα 
βγάλω πέρα µε όλα. 

Πώς επαναφορτίζεις δηµιουργικά τις µπαταρί-

ες σου; Μου αρέσει να καλλιεργώ ντοµάτες. 
Ξέρω πως ακούγεται σαν ανέκδοτο, αλλά ει-
λικρινά είναι πολύ χαλαρωτικό. 

Όταν βλέπεις υλικό µε τον εαυτό σου 30 χρόνια 

πριν να ερµηνεύει, σου φαίνεται σαν κάποιος 

άλλος άνθρωπος; Τι βλέπεις; Λοιπόν, θα πρέ-
πει να πω ότι απολαµβάνω να βλέπω το πώς ε-
ξελίχτηκα µέσα στον χρόνο, πώς έχω αλλάξει 
και πώς έχω προσαρµοστεί.

Αντιµετώπισες ποτέ κάποια κρίση άγχους στη 

σκηνή; Έχεις κάποια συγκεκριµένη «ιεροτελε-

στία» πριν βγεις; Ίσως στο ξεκίνηµα της κα-
ριέρας µου, που µοιάζει αιώνες πριν. Τώρα 
αισθάνοµαι απλά ευγνώµων που ερµηνεύω 
τόσο πολύ και ψυχαγωγώ τους ανθρώπους, 
και χαρούµενος κάθε φορά που το κάνω. 

Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρασες; ∆εν 
µπορώ να θυµηθώ τον πρώτο, αλλά ένας από 
τους πιο αγαπηµένους µου είναι το «Kaya» 
του Bob Marley. 

Από τα εφηβικά χρόνια που αγόραζες βινύλια 

από το δισκάδικο, σε αυτές τις µέρες της ψηφι-

ακής εποχής, βλέπεις διαφορές στη µουσική 

βιοµηχανία; Απολύτως! Ακόµα και ο τρόπος 
που καταναλώνουµε τη µουσική είναι τελείως 
διαφορετικός, όπως και το πώς άλλαξαν οι συ-
ναυλίες. Πάνω από όλα η µουσική βιοµηχανία 
αλλάζει και εξελίσσεται, µπορεί να είναι καλό 
και άσχηµο αυτό που συµβαίνει αλλά σίγουρα 
είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον.

Αν µπορούσες να αλλάξεις κάτι στη µουσική 

βιοµηχανία, τι θα ήταν αυτό; Νοµίζω θα ήθελα 
πολύ να διώξω όλους τους σκοτεινούς τύπους 
που προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τους νέ-
ους καλλιτέχνες. 

Ποιο είναι το µεγαλύτερο ροκσταριλίκι που έ-

χεις κάνει; Ανέκαθεν προωθούσα την ιδέα του 
να είσαι ταπεινός γιατί ξεκίνησα από το τίπο-
τα. Και πιστεύω πως ακόµα κι αν είµαι πολύ 
αναγνωρίσιµος είναι σηµαντικό πάντα να δεί-
χνεις σεβασµό στον καθένα. 

Πώς έπεισες την Κέιτ Μος να βγει από τα ρούχα 

της; Είναι επαγγελµατίας, και µάλιστα πολύ 
καλή επαγγελµατίας. Η τέχνη της φωτογρα-
φίας είναι εκείνη που την έπεισε να µε εµπι-
στευτεί µε µια τέτοια εικόνα. 

Ποια πιστεύεις πως είναι η δύναµη της φωτο-

γραφίας; Μπορεί να είναι πολλά πράγµατα. 
Αλλά ένα από τα πιο σηµαντικά είναι πραγ-
µατικά πως µπορείς να ρίχνεις φως σε θέµα-
τα που βρίσκονται γύρω µας στον κόσµο και 
µπορεί να µη γνωρίζουµε ή ακόµα και να α-
γνοούµε σε καθηµερινή βάση. 

Πώς οικοδοµείς τη σχέση σου µε τα θέµατα που 

φωτογραφίζεις; Κάθε θέµα είναι διαφορετικό, 

οπότε πολλές φορές µου αρέσει απλά να σπάω 
τον πάγο και να τους κάνω να αισθάνονται ά-
νετα µε κάθε πιθανό τρόπο που θα βρω τη συ-
γκεκριµένη στιγµή. 

Πώς ορίζεις την επιτυχία; Νοµίζω επιτυχία εί-
ναι να κάνεις αυτό που αγαπάς καθηµερινά α-
νεξάρτητα από τα υλικά πράγµατα που µπορεί 
να σου φέρει ή όχι. 

Ήθελες να γίνεις διάσηµος; Όταν άρχισες να γί-

νεσαι περισσότερο επιτυχηµένος φοβήθηκες 

µη χάσεις επαφή µε τον εαυτό σου; Βασικά, ό-
ταν ξεκίνησα δεν είχα σχεδόν τίποτα. Έπρεπε 
να δανειστώ χρήµατα από τον συνεργάτη µου 
ώστε να καταφέρω να πηγαινοέρχοµαι. Μια 
µέρα αρχίσαµε να πουλάµε άλµπουµ και όλα 
άλλαξαν για εµάς. Παρ’ όλα αυτά πάντα κρα-
τούσα κοντά τους κολλητούς µου, οπότε ακό-
µα κι αν οι ζωές µας είναι διαφορετικές νοµίζω 
πως πάντα υπενθυµίζουµε ο ένας στον άλλον 
από πού αρχίσαµε. 

Ας µιλήσουµε για τις περιοδείες. Ποιο ήταν το 

πιο απίθανο πράγµα που είδες ή έκανες; Το να 
περιοδεύεις είναι πάντα παράλογο. ∆εν µπο-
ρώ να πω πραγµατικά πως υπάρχει η πιο απί-
θανη φορά επειδή κάθε φορά κάτι παράλογο 
και τρελό συµβαίνει και ίσως αυτός είναι ο λό-
γος που απολαµβάνω να το κάνω τόσο πολύ. 

Ποια πτυχή των περιοδειών αγαπάς περισσότε-

ρο και λιγότερο; Αυτό που µε κάνει χαρούµενο 
είναι να συναντώ διαφορετικούς ανθρώπους 
από διαφορετικά µέρη και να εξερευνώ διαφο-
ρετικές κουλτούρες. Αυτό που µε κάνει να αι-
σθάνοµαι µίζερα είναι πόσο κουραστικό µπο-
ρεί να είναι στο τέλος να ταξιδεύεις για ώρες. 

Είναι το «Summer of ’69» ένα τραγούδι για την 

αγάπη και το σεξ; Το τραγούδι είναι για το σεξ 
και το να κάνεις έρωτα το καλοκαίρι. Το «69» 
είναι αναφορά στη συγκεκριµένη σεξουαλική 
στάση. 

Ποιο είναι το µότο µε το οποίο ζεις; Πάντα να 
επιµένεις και να κάνεις τα πράγµατα που α-
γαπάς.

Τι εύχεσαι να κρατήσουν οι fans από αυτή τη 

βραδιά στην Αθήνα; Ελπίζω να απολαµβάνουν 
το νέο µου άλµπουµ και να έχουν µια απίθανη 
νύχτα µαζί µου. A

Η παγκόσµια 
περιοδεία του 

«Shine A 
Light» κάνει 

στάση στην 
Αθήνα µε την 

υποστήριξη 
του ATHENS 

VOICE Radio 
102.5 και ο 

θρυλικός τρα-
γουδοποιός 

µιλάει για την 
επιτυχία, τον 

εαυτό του, 
αλλά και τις 
ντοµάτες...  

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η 

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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Μου αρέσει 
να καλλιερ-

γώ ντομά-
τες. Ξέρω 

πως ακούγε-
ται σαν 

ανέκδοτο, 
αλλά 

ειλικρινά 
είναι πολύ 

χαλαρωτικό. 
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Μαρία ΠρωτόΠαΠΠα
«Το πιο ωραίο κτίριο στην πόλη είναι η Βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο»

Επιμέλεια: Γιώργος Δημητρακόπουλος

Φωτό: Ελίνα Γιουνανλή

Το πρώτο σας διαμέρισμα; 
Πολύ πολύ μικρό, αλλά δεν ξέ-
ρω ποιό να θεωρήσω πρώτο, 
στα Εξάρχεια ή στον Λυκαβητ-
τό. Υπόγεια και τα δύο.
Πού ζείτε τώρα;  
Στα νότια προάστια.
Η πρώτη σας δουλειά;
Στο θέατρο Τέχνης, εκεί ακρι-
βώς που ήθελα τότε.
Τα 3 πράγματα που σας α-
ρέσουν περισσότερο στην 
πόλη;
Η Ακρόπολη, του Φιλοπάππου, 
η θάλασσα.
Τα 3 πράγματα που, αν  έ-
λειπαν, θα την έκαναν λίγο 
ομορφότερη;
Η κίνηση, η βρώμα, η εγκατά-
λειψη.
Τι είναι αυτό που κάνει κά-
ποιον Αθηναίο;
Να έχει πάρει το χρώμα της, 
χλωμό κίτρινο
Ένα επίθετο που χαρακτηρί-
ζει ακριβώς τους Αθηναίους;
Ταλαίπωροι.
Ένα επίθετο που δεν ταιριά-
ζει καθόλου στους Αθηναί-
ους;
Cool.
Πού θα περνούσατε ένα 
ελεύθερο Σάββατο στην 
πόλη;
Στη Γλυφάδα. 
Aν μπορούσατε να αλλάξετε 
ένα πράγμα στην Αθήνα 
ποιο θα ήταν αυτό;
Τη συγκοινωνία της.
Aγαπημένο street food;
Πολίτικο φαγητό στο χέρι, σε 
στενάκι, κάτω από Αγίας Ειρή-
νης, καταπληκτικά, ευγενικά 
παιδιά! 
Κάτι μοναδικά αθηναϊκό που 
αγαπάτε;
Η θέα από τον λόφο του Φιλο-
πάππου με ησυχία.
Το πιο ωραίο κτίριο στην-
πόλη;
Η Βιβλιοθήκη στο Πανεπιστή-
μιο.
Πρωταγωνιστείτε στο έργο 
«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια 
Γουλφ». Τι είναι αυτό που το 
κάνει διαχρονικό στην ου-
σία του έξι δεκαετίες μετά;
Το έργο στο πρωτότυπό του 

είναι εξαιρετικού λόγου και έ-
ξυπνης γραφής. Στις μεταφρά-
σεις βλέπουμε την ερμηνεία 
του πρώτου μεσάζοντα, του 
μεταφραστή. Το έργο αυτού-
σιο στήνει ένα καταπληκτικό 
παιχνίδι αλληγορίας, παιχνι-
διού της διάνοιας, και πετάει 
δύο ζευγάρια στη δίνη του 
διονυσιασμού με όχημα το αλ-
κοόλ. Οι πόθοι, οι ανάγκες, τα 
ψεύδη, η εξάρτηση, η αγάπη, 
η υποκρισία, μένουν ξέσκεπα 
το ξημέρωμα κι ελευθερώνουν 
τους παίκτες. Το μεγαλύτερο 
ζευγάρι το γνωρίζει το παιχνί-
δι, το νεότερο μυείται σε μια 
νύχτα. Την ελευθερία αυτή 
ποιος ξέρει τι θα την κάνουν...
Τελειώνει κανείς ποτέ με τις 
ψευδαισθήσεις; 
Ποιος ξέρει; Eάν γνωρίζαμε πό-
τε έχουμε ψευδαισθήσεις, δεν 
θα ήταν πια ψευδαισθήσεις.  
Μπορεί και να είναι απαραίτη-
τες στην επιβίωση.
Tι θα πάρει το κοινό μετά το 
τέλος της παράστασης;
Tην αξία της συντροφικότητας 
και του μοιράσματος της αλή-
θειας.
Όμως δεν είναι το μόνο έργο 
στο οποίο εμπλέκεστε αυτό 
τον καιρό. Σκηνοθετείτε και 
πρωταγωνιστείτε σε δύο 
δύσκολες κλειστοφοβικές 
οικογενειακές ιστορίες 
ανθρωποφαγίας που δια-
δραματίζονται μέσα σε μια 
ημέρα και μια νύχτα. Πώς 
ήταν αυτή η παράλληλη 
εναλλαγή των ρόλων (ως 
σκηνοθέτρια και ως ερμη-
νεύτρια) από το «Ρίττερ, 
Ντένε, Φος» στο «Ποιος φο-
βάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»; 
Υπάρχει κάποιο νήμα που 
ενώνει τα δύο έργα;
Υπάρχει κάτι αμυδρά κοινό:  τα 
δάνεια, τα προσωπεία, και η κα-
τασκευή όχι ως αναπαράσταση 
ζωής, αλλά ως τέχνη.  Αυτά 
διέγνωσα εγώ. Τα είδη είναι 
εξαιρετικά απομακρυσμένα. 
Και φυσικά ο Μπέρνχαρντ είναι 
φοβερά πιο πολύπλοκος, πιο 
ελιτιστής και τρομερά ριψοκίν-
δυνος. Όμως κι ο Άλμπι ρίσκαρε 
στον τόπο και στον χρόνο τις 
επιλογές του για το «Βιρτζίνια 
Γουλφ». Πάντως και τα δύο δύ-
σκολα ανεβαίνουν ολοκληρω-
μένα, με όλα τους τα χαρίσματα 
φωτισμένα.  Γιατί, στην Ελλάδα, 
είναι μικρό το πραγματικά 
θεατρόφιλο κοινό. Οι περισ-
σότεροι έρχονται για να δουν 
ιστορίες, κι αυτά τα έργα δεν 
είναι αφηγήσεις απλοϊκές.

Η Πρωταγωνιστρια στο Çποιος φοβαται τη βιρτζινια γουλφÈ μιλαει 
για τη δικη της αθηνα και για τις παραςταςεις της

ΙΝFΟ
Η Μαρία Πρωτόπαππα είναι σκηνοθέτρια και ηθοποιός. Πρωταγωνιστεί 
με τον σκηνοθέτη της παράστασης Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη  στο κλα-
σικό έργο «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντουαρντ Άλμπι στο 

Θέατρο Αθηνών, ενώ σκηνοθετεί την παράσταση «Ρίττερ, Ντένε, Φος» του 
Τόμας Μπέρνχαρντ στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν.
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Ανδρική μόδΑ,
ώρΑ μήδέν!
Ζητήσαμε συμβουλές 
από τους fashion experts 
Άγγελο Μπράτη και Χάρη Ντάβλα

Της έλένης μπεζιριάνογλου

Πρίγκιπας Νικόλαος 
Συνέντευξη με αφορμή 
την έκθεσή του 
«AegeanDesert» 
Της κατερίνας Αγγελιδάκη

Στέφανος Κόντος
ό βυθός της έλλάδας 
«με μια ανάσα» 
Του μάριου νομικού

Δημήτρης Ραχούτης 
μπορεί ένας πρωταθλητής 
του καράτε να γράφει ποίηση; 
Της κέλλης κρητικού 

Τα νέα trends στο 
αντρικό κούρεμα
Της κατερίνας καμπόσου

ό Εμμανουήλ 
Καραλής 

είναι ο 20άρης 
που θα συζητάμε 

για χρόνια
Του νίκου Παπαηλιού
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Edito

MANVOICE
Αντρικές κουβέντες

H ATHENS VOICE κυκλοφορεί σήμερα
 μαζί με το MAN VOICE, ένα ολόκληρο περιοδικό 

αφιερωμένο στον σύγχρονο άνδρα. 
Τι μπορεί να (κρυφ)ακούσεις σε μια αντροπαρέα;
 Τα πάντα, ανάλογα, με την ηλικία και την όρεξη.

 Για άλλους άντρες, για γυναίκες και –κυρίως– για το πώς 
θέλουν εκείνες τους άντρες, για καλούς μπαρμπέρηδες, καλό 

κρασί, για αυτοκίνητα, βιβλία, γυμναστική, μόδα, trends 
και πολλά άλλα. Αυτά συζητάει και η αντροπαρέα 

του ATHENS VOICE MEN, με μια διαφορά. 
Προσκεκλημένες στην κουβέντα είναι και οι κυρίες...  

Man Voice Vol.3. Για τους σύγχρονους 
άνδρες των μεγαλουπόλεων.
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K αταρχάς, κύριε πρόεδρε, πρέπει να σας 
πω ότι μόλις τώρα κατάλαβα το δράμα 
που έχει ζήσει ο Αδάμ. Όχι, δεν είναι 

άσχετο με την υπόθεσή μας, κύριε πρόεδρε, 
απλώς το αναφέρω γιατί θεωρώ ότι οι περι-
πτώσεις μας είναι ολόιδιες, σαν τις ιστορίες 
από την εκπομπή της Καινούργιου. Όλα της τα 
είχε ο μακαρίτης, αλλά αυτή ήθελε το απαγο-
ρευμένο. Άρχισαν λοιπόν τα ψέματα, τα μπερ-
δέματα και οι παρεξηγήσεις, θέματα, παιδέμα-
τα, ζήλιες κι ενοχλήσεις όπως λέει και η Έλενα 
Ζευγαρά. Φυσικό επακόλουθο, ο Αδάμ δεν 
άντεξε τόση πίεση και έτσι έχασε το εξοχικό 
στον παράδεισο για μια δαγκωματιά μήλου.
 
Τα ίδια μου έκανε και η δικιά μου, κύριε πρόε-
δρε, μόνο που δεν είναι ξανθιά, ούτε καν πρω-
τόπλαστη. Τη γνώρισα σε μια συνεστίαση του 
συλλόγου αποδήμων Κατωχωριανών, χόρευε 
ωραία ένα τσιφτετέλι με κλαρίνο, μου άρε-
σε, της πρότεινα να συνεχίσουμε τη βραδιά 
στο City Link για να δούμε και κανένα ηθο-
ποιό από τις «Άγριες Μέλισσες», εκείνη είπε 
«ωραία ιδέα» και βρεθήκαμε στο ρακάδικο 
«Η Λεβεντογέννα», που είχε ο ξάδερφός της 
ο Παυλής με τον οποίο φιλιόταν κάνα τέταρτο. 
«Βρε μπας και δεν είναι ξαδερφός σου;» ρώ-
τησα διακριτικά, εκείνος έγινε θεριό ανήμερο 
γιατί το έχει το όνομα, μου πέταξε στο κεφάλι 
κάτι παγάκια και ένα ταψί καλτσούνια, στα 
μεγάφωνα έπαιζε ο Ψαραντώνης, η κατάστα-
ση ήταν εντελώς αφόρητη, διαμαρτυρήθηκα 
και τότε μου είπαν να ξεκουμπιστώ γιατί τέ-
τοιες προσβολές δεν τις σηκώνουν. Έφυγα, με 
ξαναφωνάξαν να πληρώσω τον λογαριασμό 
για τα καλτσούνια, το επόμενο πρωί μου τη-
λεφώνησε. Άλλος άνθρωπος, όλο γλύκα, «μα 
τι έβαλες με το μυαλό σου, με τον Παυλή με-
γαλώσαμε μαζί και είναι γκέι, θέλεις να ξανα-
βγούμε;» Έβαλα βέτο ότι δεν θα μεγαλώσει κι 
άλλο με τον Παυλή, θα το δεχόταν αλλά είναι 
γκέι φρέντλι, ξαναβγήκαμε, ήπιαμε σπριτς με 
γκρέιπ φρουτ που το σιχαίνομαι, με κάλεσε 
στο σπίτι για να γνωριστούμε καλύτερα. Στην 
πολυθρόνα κοιμόταν η γιαγιά, στον καναπέ 

καθόταν η μαμά, ο μπαμπάς έπαιζε πρέφα με 
την πολύ μεγάλη της αδερφή, ο μικρός αδερ-
φός της προσπαθούσε να σκαρφαλώσει ένα 
τηλεκατευθυνόμενο πάνω στο παπούτσι μου. 
«Λοιπόν, πότε με το καλό ο αρραβώνας», ρώ-
τησε ο μπαμπάς, αυτόματα ξύπνησε η γιαγιά 
και άρχισε να κλαίει λέγοντας «Δόξα σοι ο 
Θεός», «μα τι είναι αυτά που λες καλέ μπα-
μπά», είπε εκείνη και με πήρε απ’ το χέρι για 
να μου δείξει το δωμάτιό της. Φιληθήκαμε, ο 
μικρός χτυπούσε την πόρτα με το κεφάλι του, 
η γιαγιά ροχάλιζε και εγώ ένιωθα ότι κάπου 
είχα μπλέξει, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πού. 
«Εγώ είμαι κατά του γάμου», μου είπε καθώς 
άνοιγε το λάπτοπ της που είχε φωτογραφία 
το νυφικό της Έλενας Ράπτη και μετά έγειρε 
πάνω μου. Προέκυψε μία έντονη στύση, οπό-
τε δεν έδωσα σημασία στα νυφικά και για να 
σπάσει ο πάγος είπα ότι και εγώ είμαι κατά του 
γάμου. Τότε εκείνη άρχισε να κλαίει, είπε με 
μια ανάσα «όλοι ίδιοι είστε, εκμεταλλεύεστε 
ένα κορίτσι και μετά το παρατάτε στους πέντε 
δρόμους», ομολογώ ότι έσπασα, κύριε πρό-
εδρε, τη χάιδεψα, την είπα «κουτό» κι αυτή 
με συγχώρησε. «Θα κάνουμε ένα απλό γάμο, 
σαν αυτό της Σάσας Μπάστα, θα φοράω μία 
απλή τιάρα» πρότεινε, εγώ απαίτησα να πάμε 
σε ένα ξωκλήσι, της άρεσε πολύ η ιδέα και εί-
πε «ό,τι θέλεις πασά μου». Ο γάμος έγινε στη 
μητρόπολη, χαλιά, πολυέλαιοι, γούνες, χο-
ρωδίες, βρακοφόροι, η Ντόρα Μπακογιάννη, 
όλοι ήταν εκεί εκτός από τους φίλους μου που 

ξέχασε να τους στείλει πρόσκληση.
Οι επόμενοι μήνες ήταν πολύ όμορφοι, αν 
εξαιρέσουμε τα σαλιγκάρια που κάθε Κυριακή 
ρουφούσε ο πατέρας της, και η ευτυχία ολο-
κληρώθηκε με ένα υπερηχογράφημα που βρή-
κε ότι είναι ολόιδιος εγώ. Ανησύχησα. «Και 
φυσικά το όνομα εσύ θα το αποφασίσεις» είπε 
και ανησύχησα περισσότερο. «Τι κρίμα όμως 
που οι γονείς σου δεν έχουν ωραία ονόματα 
για να διαλέξουμε από αυτά» συμπλήρωσε. 
Οι ημέρες που πέρασαν μέχρι να γεννηθεί το 
παιδί αποτελούν ένα από τα καλύτερα δείγ-
ματα της παγκόσμιας προπαγάνδας. Θέλοντας 
να με πείσει ότι το Χαραλάμπης, δηλαδή το 
όνομα του πεθερού μου, είναι ό,τι καλύτερο 
μπορεί να συμβεί σε ένα μωρό, επικαλέστηκε 
συγγραφείς, τραγούδια, παροιμίες, στατιστι-
κές. Στο τέλος όμως δεν πέρασε το δικό της! 
Το παιδί το βγάλαμε Μαριγώ-Νεφέλη, όπως 
τη μάνα της, γιατί το υπερηχογράφημα έχει 
κάνει λάθος το φύλο. Ήταν μια μικρή νίκη που 
αποδείχτηκε και μοναδική, κύριε πρόεδρε. Η 
συνέχεια ήταν μία συντριβή, μια προσωπική 
πανωλεθρία, ένιωθα σαν να ήμουν ο Βαρου-
φάκης και δίπλα να παιζόταν ο «Τζόκερ».
 
Γι’ αυτό σας εκλιπαρώ, κύριε πρόεδρε, μη 
δίνετε σημασία σε αυτά που σας λέει και 
μην προχωρήσετε στην έκδοση διαζυγί-
ου. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τεράστια 
περιθώρια βελτίωσης για τη σχέση μας. 
Εξάλλου, κύριε πρόεδρε, την αγαπώ. ●

Menś Life

Είμαι 
άντρας και 
το κέφι της 
θα κάνω
 
Του Βαγγέλη Περρή
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Sex

Oταν η γλώσσα με τις υπάρ-
χουσες λέξεις δεν επαρκεί να 
περιγράψει τις επιθυμίες του 

ανθρώπινου είδους, που τα γεννητικά 
του όργανα έχει καθιερωθεί να ονομά-
ζονται και «μόριο»...

Ολοφοβία 

Το αίσθημα άγχους και η υποψία ανε-

πάρκειας που καταλαμβάνει τον ιδιο-

κτήτη της «βενζιναντλίας του πάθους», 

όταν κατά τη διάρκεια της επαφής η 

παρτενέρ του δίνει το παράγγελμα 

«όλο... όλο...» σα να έχει την εντύπω-

ση ότι εκείνος κρατάει ένα μέρος του 

«εξοπλισμού» του αχρησιμοποίητο για 

δικούς του λόγους.

Πιπακριτικότητα 
Η διακριτικότητα –που μερικές φορές 

φτάνει μέχρι τα όρια της καρτερικό-

τητας– με την οποία αντιμετωπίζο-

νται οι λανθασμένες (ως προς την 

ταχύτητα, την πίεση ή την ένταση) 

επιλογές της συντρόφου κατά τη δι-

άρκεια του στοματικού σεξ, προκειμέ-

νου να μην διαταραχθεί η ισορροπία και 

ο ενθουσιασμός της συνολικής «οριζό-

ντιας χορογραφίας» με εξηγήσεις, και 

κρίσεις γενικότερης ανασφάλειας.

Δονήλιμμα 

Η κρίσιμη απόφαση που καλείται να 

πάρει κάποιος κατά την πρώτη επίσκε-

ψη σε ένα sexshop, όταν βρίσκεται 

μπροστά σε μια τεράστια ποικιλία 

ερωτικών βοηθημάτων και κα-

λείται να επιλέξει ανάμεσα στα 

ιδιαίτερα ακραία (ως προς το 

μέγεθος ή τη χρήση) με κίνδυ-

νο να χαρακτηριστεί διεστραμ-

μένος και βιτσιόζος και ανάμεσα 

στα μικρά και κοινότυπα με κίνδυνο να 

χαρακτηριστεί συντηρητικός και αβέ-

βαιος για το δικό του μέγεθος.

Υπεροργίες 
Το ξαφνικό σεξ που συμβαίνει μεταξύ 

ύπνου και ξύπνιου, κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και διαθέτει όλα τα χαρακτη-

ριστικά ενός σύντομου διαλείμματος 

ύπνου και επικεντρώνεται στην ουσία 

και όχι στο πριν ή το μετά.

Δραπέτρηση 
Μια νοητή διαδικασία αντίστροφης 

μέτρησης που ξεκινάει αυτόματα από 

τη στιγμή της ολοκλήρωσης και ολοκλη-

ρώνεται όταν πλέον ο συμμετέχων διαι-

σθάνεται –έπειτα από συνεχόμενο ενα-

γκαλισμό– ότι είναι πλέον επιτρεπτό να 

σηκωθεί από το κρεβάτι και να συνεχίσει 

τις δραστηριότητές του χωρίς να τον 

συνοδεύει ο χαρακτηρισμός «γουρούνι» 

λόγω βιασύνης να απομακρυνθεί.

Κραυγυποψία 
Η βασανιστική υποψία ότι οι ιδιαίτερα 

δυνατές κραυγές κατά τη διάρκεια 

της ορμονικής χορογραφίας δεν είναι 

αποτέλεσμα πραγματικού πάθους, 

αλλά ένας τρόπος να αποφευχθούν οι 

πιθανές συζητήσεις του τύπου «σου 

άρεσε;», μετά το τέλος.

Spoonδιασμα 
Η σταδιακή διακοπή της αίσθησης της 

αφής (λόγω ελλιπούς κυκλοφορίας 

του αίματος) στο χέρι κατά τη διάρκεια 

της στάσης ύπνου με την ονομασία 

«κουτάλι», αφού όπως έχουν δείξει 

εκτεταμένες μελέτες ανατομίας, η 

στάση αυτή είναι αντίθετη στην αν-

θρώπινη φύση, δεδομένου ότι πάντοτε 

παγιδεύει ένα μέλος του σώματος σε 

προβληματική θέση. 

Δοκιμαστουκάκι 

Η πειραματική προσγείωση της πα-

λάμης με μειωμένη ταχύτητα και 

ένταση, πάνω σε συγκεκριμένες 

γλουτιαίες περιοχές, προκειμένου 

να διαπιστωθεί η έφεση της παρτε-

νέρ σε τέτοιου είδους πρακτικές και 

κυρίως μέσω της αντίδρασής της να 

επιτευχθεί η συναίνεση.

Instassexion 
Η στιγμή που λόγω ενός απροσδιόρι-

στου ορμονικού συντονισμού, προκύ-

πτει ξαφνικό σεξ σε ένα απροσδόκητο 

μέρος (μπανιέρα, στο χολ, στον νερο-

ψύτη, κοκ) και το οποίο μένει τελικά ανο-

λοκλήρωτο (αν δεν συνεχιστεί αλλού), 

καθώς στην πραγματικότητα οι συνθή-

κες είναι τελείως διαφορετικές και πολύ 

πιο άβολες από ό,τι στο σινεμά…

Τσοντομώδηση 
Η αμήχανη και ελαφρώς αγχωμένη 

διακωμώδηση όσων συμβαίνουν στην 

οθόνη, κατά τη διάρκεια της πρώτης 

φοράς που οι δύο παρτενέρ παρακο-

λουθούν μια πορνό ταινία, προκειμένου 

να διαπιστώσουν με ακρίβεια (αλλά και 

χωρίς να καρφώνονται), την επίδραση 

όσων διαδραματίζονται στην οθόνη, 

στην πραγματική σεξουαλική διάθεση 

του άλλου χωρίς να χαρακτηριστούν 

«μανιακοί» ή «τσοντάκηδες». 

Προκαταρdebate 
Το άλυτο εδώ και δεκαετίες ερώτημα 

κατά πόσο τα φιλιά πρέπει να συμπερι-

λαμβάνονται και προσμετρούνται στα 

προκαταρκτικά ή αν θα πρέπει να θεω-

ρούνται επίλογος του φλερτ. ●

Το νέο ανδρικό σεξουαλικo λεξικo
Του Νίκου Ζαχαριάδη
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O ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΚΑΝΕ το 
µπαµ πολύ νωρίς και για τους περισσό-
τερους πολύ ξαφνικά. Στα 17 του είχε 

σαρώσει το παγκόσµιο ρεκόρ σε επίπεδο εφήβων 
και όλοι ετοιµαστήκαµε να υποδεχθούµε τον επό-
µενο µεγάλο Έλληνα αθλητή. Το 2018 µε άλµα 
στα 5,80 κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα Κλειστού Στίβου και µε την ενηλι-
κίωσή του είχε κάνει την παγκόσµια κοινότητα να 
ασχολείται µε εκείνον. Λίγο µετά ένας σοβαρός 
τραυµατισµός τον κράτησε εκτός για περίπου 
µισό χρόνο και µαζί του πήρε και τις προβλέψεις 
που ήθελαν το 2019 να είναι η δική του breakout 
season. Ο Manolo, όπως του αρέσει να τον απο-
καλούν, δεν είναι ένας συνηθισµένος 20άρης.

Η χρονιά που περνάει όµως ήταν αρκετά 
διαφορετική και µας έµαθε τον Manolo ως 
άνθρωπο. «Ωρίμασα πολύ γρήγορα, τόσο λόγω 
του ταλέντου μου όσο και λόγω της φυλής μου. 
Από τα 15 μου ακόμα θυμάμαι να αντιμετωπίζω 
τον ρατσισμό. Ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις, 
όμως φέτος ήταν η ώρα να μιλήσω». Ο 20χρο-
νος πρωταθλητής κατήγγειλε τον Μάιο τον 
οµοσπονδιακό προπονητή, Δηµήτρη Κυτέα, για 
συνεχόµενες ρατσιστικές συµπεριφορές απέ-
ναντί του. Λίγους µήνες µετά η υπόθεση δεί-
χνει να έχει πάρει τον δρόµο της και ο Μανόλο 
θέλει απλά να λήξει ήρεµα και ειρηνικά. Δεν 
κρατάει κακία µέσα του. «Ο στίβος άλλωστε 
είναι για να ενώνει».

Ο MANOLO 
ειναι ο 20αρnς 
που θα συζnταμε 
για χρονια
Ο 20χρονος πρωταθλητής στο άλµα επί κοντώ, Εµµανουήλ 
Καραλής, µιλάει στην ATHENS VOICE για τον ρατσισµό 
που βίωσε και για όσα έρχονται 
Του Νίκου Παπαηλιού

Menś Sports
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Γιατί όμως άλμα επί κοντώ; Από 12 χρονών ξεκίνησα να αθλού-
μαι. Πέρασα από κολύμβηση, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και μετά τα 
14 κατέληξα στον στίβο και το άλμα επί κοντώ. Είδα μεγάλες δι-
αφορές σε μένα ανάμεσα σε αυτά τα αθλήματα. Ήμουν πολύ χα-
ρούμενος με το επί κοντώ και αυτό το έβλεπαν όλοι. Ταυτόχρονα 
οι προπονητές που με έβλεπαν, είχαν παρατηρήσει ότι υπήρχαν 
τα potentials, για να εξελιχθεί όλο αυτό καλά. 

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεισε στις 20 Οκτώβρη τα 20 χρό-
νια ζωής και όπως μπορεί κανείς να φανταστεί δεν έζησε τη 
ζωή ενός συνηθισμένου 20άρη. «Θυσίασα όλη την παιδική μου 
ηλικία! Εκδρομές, παρέες, εξόδους. Όλα επειδή από πολύ νωρίς 
ο στόχος μου ήταν να γίνω ο καλύτερος έλληνας επικοντιστής. 
Με υπομονή, επιμονή και ταπεινότητα είμαι σήμερα σε ένα καλό 
σημείο. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή!»

Στη συνέχεια η συζήτηση πηγαίνει στον τραυματισμό. 
Ήταν δύσκολο για έναν αθλητή στο συγκεκριμένο χρονικό 
σημείο της καριέρας του να μείνει έξω για τέτοιο διάστημα; 
Με κράτησε πολύ πίσω. Ουσιαστικά έμεινα με την προετοιμασία, 
έναν ολόκληρο χρόνο εκτός. Το 2019 ήταν μια χρονιά προσαρμο-
γής και από του χρόνου θα είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. 
Έχουμε πρώτα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην 
Κίνα και το καλοκαίρι την Ολυμπιάδα. Ελπίζω ότι το 2020 θα είναι 
η χρονιά μου. Κυνηγάω το πανελλήνιο ρεκόρ και στόχος μου είναι 
να με βλέπετε και να με ακούτε πιο συχνά!

Η χρονιά του τραυματισμού ήταν εκείνη που ο Μanolo θα έκα-
νε και άλλο ένα μεγάλο άλμα στην καριέρα του, αφού θα αρ-
χίζαμε να τον βλέπουμε εξολοκλήρου σε αγώνες ανδρών. Το 
παιδί που είχε σπάσει κάθε ρεκόρ ως έφηβος, έπρεπε να γίνει 
ξαφνικά άνδρας. Άνδρας και αγωνιστικά δηλαδή, αφού η ζωή 
τον είχε ωριμάσει από πολύ πιο πριν. «Ήταν σαν να ήμουν σε 
μια πισίνα και ξαφνικά να βρέθηκα σε έναν ωκεανό. Είναι το κορυ-
φαίο επίπεδο στον κόσμο και αυτό σε ωθεί να δουλέψεις ακόμη 
πιο σκληρά». Βέβαια τα γούρια του, κομποσκοίνια, σταυροί και 
μανίκια παρέμειναν εκεί, όπως λέει γελώντας!
Μπορεί να έχετε δει τον Μanolo στις πιο αστείες στιγμές του 
μαζί με τον κολλητό του Στέφανο Τσιτσιπά στο YouTube και να 
νομίζετε ότι εκτός αγωνιστικού χώρου είναι απλά ένα πειρα-
χτήρι, όμως η αλήθεια είναι αρκετά διαφορετική. «Όταν έχω 
ελεύθερο χρόνο, είμαι αρκετά χαλαρός. Δηλαδή δεν παίζει να 
με πετύχεις έξω μετά τις 12. Είμαι κοινωνικός, θα βγω έξω και θα 
γνωρίσω κόσμο, όμως μέχρι εκεί. Βασικά αυτό που θα ήθελα να 
ξέρει ο κόσμος για μένα, είναι ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος, 
που λατρεύει αυτό που κάνει!»
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά γνωρίστηκαν όταν πήγαιναν ακόμα 
στο λύκειο! 15 χρονών ο Manolo, 16 ο Στεφ, τους έβαλαν στις 
διπλανές θέσεις σε μια βράβευση και δεν ξεκόλλησαν ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα, οι δύο έγιναν άνδρες και έχουν κατα-
φέρει να αγγίξουν  την παγκόσμια κορυφή. Βέβαια, εκτός των 
γηπέδων δεν αποκλείεται να τους δεις στο Μοναστηράκι να 
κάνουν περίεργες ερωτήσεις σε περαστικούς. «Μόλις χαλα-
ρώσουμε λίγο, ετοιμάζουμε κι άλλα βιντεάκια με τον Στέφανο, 
ακόμη πιο αστεία» σχολιάζει και γελάει. 

Τότε, συνειδητοποιείς ότι η παιδική ηλικία που «σπατά-
λησε» είναι ακόμη εκεί, χωρίς αυτό όμως να τον αποπρο-
σανατολίσει ούτε στιγμή. Τι απαντά όταν τον ρωτάνε αν 
έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα; Είχα πάντα τους γονείς μου, 
οι οποίοι ήταν κι αυτοί αθλητές, από κοντά και είχα μάθει πώς να 
διαχειρίζομαι τη επιτυχία και την αποτυχία και να μην ξεφεύγω. 
Ταυτόχρονα, έχω μια μεγάλη ομάδα από πίσω μου τους οποίους 
επίσης θέλω να ευχαριστήσω. Τον Ανδρέα τον Τσώνη και όλους 
τους προπονητές μου, την Ομοσπονδία και τους χορηγούς μου, 
τη RedBull, τον Stoiximan και την Adidas που είναι δίπλα μου.

Κλείνοντας, κατάλαβα ότι η εισαγωγή μου ήταν λάθος. Ο 
Manolo είναι ένας συνηθισμένος 20άρης. Μετά την προπόνη-
σή του σκεφτόταν την τελευταία σεζόν «Peaky Blinders» που 
ήθελε να δει. Έχει τους φίλους, την οικογένειά του και σκέφτε-
ται ότι θα ήθελε να ζήσει στο Μόντε Κάρλο, γιατί «είναι σαν μια 
μεγάλη Disneyland». Είναι όμως ταυτόχρονα και ένας 20άρης 
που τα έχει ζήσει όλα και είναι έτοιμος για ακόμα περισσότε-
ρα. «Ένας απλός άνθρωπος που λατρεύει αυτό που κάνει».  Ένας 
20άρης που θα συζητάμε για χρόνια! ●

Βασικά αυτό 
που θα ήθελα 

να ξέρει 
ο κόσμος για 

μένα είναι 
ότι είμαι ένας 

απλός 
άνθρωπος, που 

λατρεύει αυτό 
που κάνει!
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
Ο βυθός της Ελλάδας 
«με μία ανάσα»
Ο Έλληνας φωτογράφος, κινηματογραφιστής  
και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης μας ξεναγεί στις θάλασσες  
της Ελλάδας και στον υποθαλάσσιο «Κάτω Κόσμο»

Του Μάνου Νομικού

H πρώτη μου επαφή με το έργο του 
Στέφανου Κόντου ήρθε μόλις πριν 
ένα χρόνο. Ήταν τότε που είχα εντυ-

πωσιαστεί διαβάζοντας για την «Underwater 
Gallery» που έστησε στο μαγικό υποθαλάσ-
σιο σπήλαιο της Αμοργού. Αν ήθελες να δεις 
τα φωτογραφικά έργα της έκθεσης, έπρεπε 
να βουτήξεις ο ίδιος με ελεύθερη ή αυτόνο-
μη κατάδυση. Κάποιοι θα μπορούσαν να το 
θεωρήσουν και ένα είδος μύησης. 
«Αυτό που ήθελα να μεταφέρω 
στον επισκέπτη της “Underwater 
Gallery” είναι η εμπειρία σαν 
να μπαίνει κάποιος σε μία κα-
νονική γκαλερί. Είσοδος, φώτα, 
καβαλέτα. Ακόμα και η ίδια η το-
ποθέτηση των έργων έγινε με ελεύθερη 
κατάδυση. Τα έργα ήθελα να τα “δέσω” με 
το φυσικό περιβάλλον, πέτρες μπροστά από 
φωτογραφίες με πέτρες, ακόμα και ψάρια πέρ-
ναγαν μπροστά από έργα με ψάρια και τα έχουμε 
αποτυπώσει και βιώσει…».  
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Θέλω να προσδώσω 
μία πιο εικαστική ματιά 
στην υποβρύχια φω-
τογράφιση, όχι τόσο 

ντοκιμαντερίστικη. Να πιάσω τα συ-
ναισθήματα όσο είσαι κάτω στον βυθό. 
Φόβος, χαρά, έκπληξη, εντυπωσια-
σμός, ακόμα και απογοήτευση αν δεις 
κάτι που δεν σου αρέσει. Παρόμοια 
συναισθήματα θέλω να μεταδώσω 
και στον κόσμο με τις φωτογραφίες 
μου. Έργα που δημιουργούμε μαζί, άν-
θρωπος και φύση. Η ίδια η φύση είναι ο 
καλλιτέχνης. Μία μόνο βουτιά σε ένα 
ναυάγιο είναι σαν ένα ταξίδι στο χρό-
νο» μας τονίζει ο φωτογράφος που 
είχε την τύχη να πιάσει κάμερα από 
μικρή ηλικία, μία υποβρύχια Nikonos 
του πατέρα του. Μη νομίζετε πως 
κυκλοφορούσαν πολλές τότε. 
Ο ίδιος, με καταγωγή τα Ιωάννινα και 
έδρα την Αθήνα, ασχολείται με τις κα-
ταδύσεις από 12 ετών. Από τότε, δεν 
έχει σταματήσει να καταγράφει και να 
εξερευνά τον ελληνικό βυθό, να μετα-
δίδει τις χαρές της ελεύθερης κατάδυ-
σης με τις ομάδες «On a  Single Breath» 
και «Freedive Greece», αφήνοντας 
την εμπορική διάσταση στην άκρη.   
Τι συναισθήματα παίρνει κάποιος κά-
νοντας ελεύθερη κατάδυση; Σίγουρα 
δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο 
χαρτί και στις λέξεις. «Αποκτάς υδρο-
βιότητα, νιώθεις σαν ένα δελφίνι και 
κινείσαι άνετα στο νερό. Για κάποια 
λεπτά της ώρας, με την apnea, νιώ-
θεις σαν ένα θαλάσσιο πλάσμα ο ίδιος. 
Η ελεύθερη κατάδυση με φέρνει πιο 
κοντά στη φύση και το περιβάλλον, η 
φύση και τα πλάσματα του βυθού με 
αποδέχονται διαφορετικά. Βέβαια, όλα 
αυτά μετά από χρόνια εκπαίδευσης και 
εξοικείωσης» λέει, συμπληρώνοντας 
πως, όπως και στην Ιταλία και την 

Ισπανία, πολύς κόσμος στην Ελλάδα 
ασχολείται με την ελεύθερη κατά-
δυση και δραστηριότητες όπως το 
υποβρύχιο κυνήγι. 

Με την «Underwater Gallery» να επι-
στρέφει κάποια στιγμή στο μέλλον, 
η συζήτηση πηγαίνει στα τωρινά 
project του Στέφανου Κόντου και 
της ομάδας του. Μου τονίζει τη λέξη 
«ομάδα» και πόσο σημαντική είναι. 
To project που «τρέχουν» αυτό το 
διάστημα ονομάζεται «Underworld 
Project», ένα υποβρύχιο ταξίδι 
στην ελληνική μυθολογία, από τον 
Χελμό μέχρι τα Χανιά της Κρήτης.  
«To “Underworld Project” έχει θεματικό 
περιεχόμενο που προέρχεται από τη 
μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας. Ένα 
πέρασμα στον “Κάτω Κόσμο” με εικαστι-

κό χαρακτήρα, αφήγηση με εικόνες και 
περιεχόμενο κινηματογραφικό. Όταν ο 
βαρκάρης-πορθμέας Χάρων οδηγούσε 
τις ψυχές των νεκρών στον Άδη, με το 
υγρό στοιχείο να βρίσκεται παντού.  
Βουτή ξα μ ε μ ε το “Underworld 
Project»”στη λίμνη Τσιβλού, στον Χελ-
μό στη βόρεια Πελοπόννησο, μία φυ-
σική λίμνη σε υψόμετρο κοντά στα 800 
μέτρα και γύρω στα 80 μέτρα βάθος. 
Πρόκειται για μία φυσική λίμνη, αποτέ-
λεσμα μίας κατολίσθησης που συνέβη 
πριν 100 χρόνια, καταπλακώνοντας 
ένα χωριό και ένα αλπικό δάσος. Το όλο 
σκηνικό και η αίσθηση γύρω από τη λί-
μνη είναι καθαρά αλπική. Κάναμε ελεύ-
θερη κατάδυση στη λίμνη, με την ορα-
τότητα να είναι σχεδόν μηδενική λόγω 
των ιζημάτων και των στρώσεων, ενώ η 
θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή. Η όλη 

ατμόσφαιρα ήταν άκρως υποβλητική 
και σκοτεινή, με τεράστια βυθισμένα 
δέντρα να ξεπροβάλλουν δίπλα μας». 
 
Η προετοιμασία τέτοιων project 
απαιτεί σχεδιασμό και εμπειρία χρό-
νων. Δείτε π.χ. το επόμενο project 
στα Χανιά και στο γνωστό «Σπήλαιο 
των Ελεφάντων», όπως συνεχίζει 
να μας λέει ο Στέφανος. «Απαιτείται 
μεγάλη προετοιμασία από όλη την 
ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνο-
νται “με μία ανάσα”, κουβαλάμε βαρύ 
εξοπλισμό, κάμερες κλπ. Οι απαιτήσεις 
υψηλές, όπως και οι κίνδυνοι. Εδώ βρι-
σκόμαστε μπροστά στη 
δύναμη του ανθρώπου 
να πιάσει το άπιαστο. 

singlebreathphoto.com

ΑντίκυρΑ

011ME N voice



Προσωπα

Πότε ξεκίνησες να γράφεις; 
Ξεκίνησα να γράφω πριν περί-
που επτά με οκτώ χρόνια. Φυσι-
κά έγραφα και νωρίτερα, απλά 
όχι συστηματικά. Ακόμα και στο 
δημοτικό θυμάμαι πως είχα ένα 
τετράδιο που έγραφα στίχους 
ομοιοκατάληκτους. Νομίζω πως 
ήταν μία ανάγκη που άθελά μου 
της έδωσα χώρο και χρόνο ώστε 
να αναπνεύσει και να αναπτυ-
χθεί. Είμαι από τους ανθρώπους 
που δεν τους διακρίνει η πολυ-
λογία. Δυσκολεύομαι να εκφρα-
στώ προφορικά ακόμα και στις 
προσωπικές μου σχέσεις. Ίσως να 
έπαιξε τελικά και αυτό τον ρόλο 
του, ασυνείδητα στράφηκα στη 
διέξοδο του γραπτού.

Τι σημαίνει ποίηση για εσένα; 
Όπως έχω ξαναπεί, ποίηση για 
εμένα είναι η καταγραφή στο 
χαρτί όσων υπάρχουν μέσα στην 
ψυχή του εκάστοτε δημιουργού, 
χρησιμοποιώντας περίτεχνα βέ-
βαια μερικά απαραίτητα συστατι-
κά, όπως τη φαντασία, τον ρυθμό, 
τη μελωδία αλλά και τη σιωπή.

Η πειθαρχία που απαιτεί ο πρω-
ταθλητισμός σε βοήθησε στη 
συγγραφή; Αντιθέτως θα έλεγα 
πως στη συγγραφή βρήκα την 
ελευθερία που κατά κάποιον 
τρόπο μου στερούσε ο υψηλού 
επιπέδου αθλητισμός. Γράφω 
μόνο όταν έχω την ανάγκη και 
φυσικά έχω ανάγκη μόνο όταν 
έχω κάτι να πω. Στον υψηλού 

επιπέδου αθλητισμό τα πάντα 
πρέπει να είναι συγκεκριμένα, οι 
ώρες της προπόνησης, οι ώρες 
του διαλείμματος, η ένταση, η 
ώρα που θα ξυπνήσεις, η ώρα 
που θα κοιμηθείς, η ώρα που 
θα φας, το τι θα φας, οι μέρες 
των διακοπών σου, η ποιότητα 

των διακοπών σου. Οι αθλητές 
υψηλού επιπέδου είναι σαν κα-
λοκουρδισμένα ρομπότ. Αν φτά-

ναμε στο σημείο να μιλήσουμε 
για την αποκλειστική ύπαρ-

ξη καλλιτεχνών, που η 

ποσότητα των «πρέπει» τους ήταν 
όση αυτή των αθλητών υψηλών 
επιδόσεων, τότε σίγουρα θα μι-
λούσαμε και για το «τέλος» οποι-
ασδήποτε μορφής τέχνης.

Γιατί διάλεξες το ψευδώνυμο 
Lupus Graecus για να συστη-
θείς στο αναγνωστικό κοινό; Τα 
συναισθήματά μου με έκαναν να 
επιλέξω το Lupus Graecus, συγκε-
κριμένα το αίσθημα της οργής και 
του πόνου που την περίοδο εκείνη 
ένιωθα για όσα εγώ και οι υπόλοι-
ποι συνάνθρωποι της χώρας μου 
βιώναμε. Η «οργή μου» με έκανε 
να γράφω ως Lupus και ο «πόνος 
όλων» ως Graecus. Σε ευχαριστώ 
που μου έδωσες τη δυνατότητα 
να εξηγήσω την επιλογή μου αυ-
τή, διότι σε καμία περίπτωση το 
συγκεκριμένο ψευδώνυμο δεν 
πρέπει να συσχετιστεί με συγκε-
κριμένου είδους ιδεολογίες.

Πώς προέκυψε η συνεργα-
σία σου με τον ηθοποιό Ηλία 
Λογοθέτη; Έψαξα και βρήκα το 
τηλέφωνό του για να του προ-
τείνω να κάνει την ανάγνωση 
κάποιων ποιημάτων της συλ-
λογής ώστε να ηχογραφηθούν 
και να συμπεριληφθούν στο 
ένθετο CD. Βρεθήκαμε, τα μελέ-

τησε και προχωρήσαμε. Όποιος 
ακούσει την ανάγνωσή του θα 
μείνει άναυδος. Τα ηχοχρώματα 
της φωνής του σε ταξιδεύουν 
αλλού. Αισθάνομαι πραγματι-
κά μεγάλη τιμή που δέχτηκε να 
συνεργαστούμε και νιώθω πολύ 
τυχερός που τον γνώρισα. Είναι 
σπουδαίος καλλιτέχνης κι από 
τους ανθρώπους που μπορεί να 
συναντήσεις μία φορά αλλά που 
τους θυμάσαι για πάντα.

Μίλησέ μας για τα έργα σου, 
τον «Μετάνθρωπο» και το «Ανά-
μεσά μου». «Ο Μετάνθρωπος» 
ήταν ουσιαστικά μία λογοτεχνική 
διαμαρτυρία που γράφτηκε μετα-

ξύ 2013 και 2014. Ο πρώτος μου 
στόχος ήταν να προκύψει από 
την προβολή των παραστάσεων 
π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ α  σ τ η 
σύγχρονη πραγματικότητα πως 
η κρίση αποκάλυψε ένα κράτος 
ερειπιώνα και πως οι τιμωρητικές 
επιλογές του αναποτελεσματικού 
π ρ ο γρ ά μ μ α τ ο ς  δ ι ά σ ω σ η ς 
διέρρηξαν τον κοινωνικό ιστό 
και εξώθησαν στην ανέχεια 
ένα σημαν τικό κομμάτι της 
αιφνιδιασμένης κοινωνίας. Ο 
δεύτερος και σημαντικότερος 
ήταν να κάνω τον αναγνώστη να 
αφουγκραστεί «τη μυστική βοή 
των πλησιαζόντων γεγονότων». 
Η ποιητική συλλογή «Ανάμεσά 
μου» χωρίζεται σε τρία μέρη. 
Στο πρώτο μέρος αναζητώ 
την επαφή με το συναίσθημα, 
εξετάζοντάς το τις περισσότερες 
φορές υπό το πρίσμα του ποι-
ος είναι ο κυρίαρχος και ποιος ο 
κυριευμένος, έννοιες που εδώ και 
αιώνες ταλανίζουν τον άνθρωπο. 
Στο δεύτερο μέρος αναζητώ 
την επαφή με όσα γύρω μου 
διαδραματίζονται αλλά και για 
όσα αισθάνομαι ότι στο άμεσο 
μέλλον θα δημιουργηθούν. 
Τέλος, στο τρίτο μέρος γυρνώ 
σε εμένα, αναζητώντας την 
επαφή με το μέσα μου. 
Αναρωτιέμαι αν τελικά 
εγώ είμαι ο ένας ή εγώ 
είμαι οι πολλοί, μιας 
και από ό,τι φαίνεται 
δεν το έχω ανακαλύψει 
ακόμα. ●

ΜΠορεί ενας Πρωταθλητης 
του καρατε να γραφεί Ποίηςη; 

Ο Δημήτρης Ραχούτης (Πρωταθλητής Ελλάδας στο Καράτε 1995-2008 και 2014 -2015, 5η 
θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 1999 και 3 Πανευρωπαϊκά Μετάλλια το 2001, 
2003 και 2007) βγάζει τη μάσκα του Lupus Graecus και μας μιλάει για τη συγγραφή, τα έργα 

του, την ποίηση και τη συνεργασία του με τον ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη.

Της Κέλλης Κρητικού

Στη συγγραφή βρήκα 
την ελευθερία που 
κατά κάποιον τρόπο 

μου στερούσε 
ο υψηλού 

επιπέδου αθλητισμός
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Το φωτογραφικό ταξίδι του 

πριγκιπα Νικολαου 
από την Ντόχα στο Αιγαίο 
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Με αφορμή την έκθεσή του, 
«AegeanDesert» στο Μουσείο 
Ισλαμικής Τέχνης, ο πρίγκιπας 

Νικόλαος μίλησε στην ATHENS 
VOICE εφ’ όλης της ύλης χωρίς φό-

βο και πάθος. Για την Ελλάδα, για 
την κηδεία της γιαγιάς του, για τα 
σπίτια στο Τατόι, για τη θεία του, 

βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, 
για τον πατέρα και τα αδέλφια του, 

για την επιστροφή και τη ζωή του 
εδώ μαζί με την Τατιάνα. 

Tης Κατερίνας Αγγελιδάκη
Φωτογραφίες: Νικόλας Κομίνης - Studio 

Kominis



Hταν μια συναντηση par excellence. 

με έναν άνθρωπο ευγενή, χαμογε-

λαστό, με λεπτούς τρόπους, μα και μ’ 

εκείνο το είδος της πρόνοιας που βάζει 

όρια ανάμεσα σ’ αυτόν και στον κόσμο. 

Ήταν μια συζήτηση βραδυφλεγής και καταιγιστική 

μαζί. Χωρίς διακοπές «για να μη χαθεί ο ειρμός», χωρίς 

ζέσταμα «για να μη σκέφτεται τις ερωτήσεις», ήθελε 

να τα πει όλα με μια ανάσα, όσο κρατάει το «κλικ» της 

φωτογραφικής μηχανής, όσο διαρκεί ένα φύσημα του 

αέρα στη θάλασσα του αιγαίου. Ήταν και ένα απόγευμα 

με σιωπές. Κάθε φορά που το συναίσθημα έπαιρνε 

κεφάλι και έπρεπε να σταμπιλαριστεί ξανά σε λέξεις. 

μέχρι να συντονίσουμε τα βήματά μας αλλάζαμε 

ορόφους στο μουσείο μπενάκη ισλαμικής τέχνης 

εξερευνώντας τα έργα της έκθεσης ένα προς ένα. 

στο τέρμα της ανοδικής διαδρομής η ταράτσα με την 

πιο όμορφη θέα της ακρόπολης. «Πότε επιτέλους θα 

φύγουν οι σκαλωσιές για να τη φωτογραφίσω όπως 

θέλω;» αναρωτήθηκε. Κι εγώ με τη σειρά μου αναρω-

τήθηκα ποιο ήταν το πρώτο που θα κρατούσα από τον 

άνθρωπο που είχε καθίσει απέναντί μου. μάλλον το 

πάθος του για τους ανοιχτούς ορίζοντες που βλέπει 

κανείς σε όλα τα έργα του μαζί με ένα αίσθημα συστο-

λής για όλα όσα τον καθορίζουν.

«Έχω τρομερό άγχος κάθε φορά που παρουσιάζω μια 
έκθεση», μου εξομολογήθηκε σε κάποιο σημείο της 

κουβέντας μας. «Γιατί ξέρω ότι κάθε φορά ανοίγεις ένα 
κομμάτι του εαυτού σου και της ψυχής σου στον κόσμο. 
Και δεν είναι εύκολο αυτό». 

η ιδέα τησ έΚθέσησ «aegeanDesert» γεννήθηκε 

σε ένα ταξίδι του στην ντόχα, όταν του ζητήθηκε 

να φωτογραφίσει την έρημο. Κι εκείνος αμέσως 

σκέφτηκε να δημιουργήσει μια διπλή art installation, 

στην ντόχα, μέσα σε έναν κυκλαδίτικο ανεμόμυλο, και 

στην αθήνα σε μια αυθεντική σκηνή Βεδουίνων. με τις 

φωτογραφίες της ερήμου και του αιγαίου δίπλα-δίπλα 

να συνομιλούν και να συμπληρώνουν η μία την άλλη, 

υπό τους ήχους της έυανθίας Ρεμπούτσικα «που έκανε 

μουσική τις σκέψεις του την ώρα που φωτογράφιζε». 

Γιατί η αχανής έρημος του θυμίζει την απέραντη θά-

λασσα. Γιατί οι κυμάνσεις, η ρευστότητα, ο παλμός της 

θάλασσας που συντονίζεται με τις ριπές του ανέμου 

ενώνουν τα κομμάτια του ίδιου παζλ. Γιατί η κύρια πηγή 

έμπνευσής του είναι πάντα, όπως λέει, η έλλάδα. Γιατί 

το «όλα κατ’ ανέμου» ίσως απηχεί με κάποιο βαθύτερο 

τρόπο τη ρευστότητα της δικής του ζωής, ανεμισμέ-

νης και ποτέ ίδιας, ανάμεσα σε διαστάθμους, coming 

and going, ημιδιαμονές.

Ο ΠΡιΓΚιΠασ νιΚΟλαΟσ ξέΚινησέ να φωτΟΓΡαφιζέι 

μικρός, κυρίως πορτρέτα. δεν ήταν καθόλου σίγουρος 

ότι είχε καλλιτεχνική φλέβα, δεν ήξερε καν ότι μπορεί 

να σκιτσάρει κάτι σε μια κόλλα χαρτί. η θεία του σοφία, 

Βασίλισσα της ισπανίας, του είπε ένα καλοκαίρι στο 

ανάκτορο της θαρθουέλα ότι μπορούσε να ζωγρα-

φίσει ό,τι ήθελε αρκεί να συγκεντρωνόταν. Κι εκείνος 

σκιτσάρισε το χέρι του που ζωγράφιζε. αργότερα, το 

2013,  μια άλλη, πολύ σημαντική γυναίκα της ζωής 

του, η σύζυγός του τατιάνα, του είπε να ξαναπιάσει τη 

μηχανή του και να δει τον κόσμο μέσα απ’ αυτήν. 

«Από το αεροπλάνο, καθώς γυρίζαμε στην Αθήνα, είδα 
ότι η καταιγίδα ήταν έτοιμη να ξεσπάσει. Έτρεξα να την 
προλάβω, να ανέβω στην ταράτσα του σπιτιού μας με 
τη μηχανή,  όσο ακόμα είχα καιρό». έκείνη η καταιγίδα 

που ποτέ δεν ξέσπασε έγινε η αιτία να χαθεί για ώρες 

μέσα στα χρώματα που φούσκωναν στον ουρανό. Και 

να καταλάβει ότι ήθελε να γίνει φωτογράφος τοπίων. 

«Έγινα φωτογράφος λόγω του ελληνικού φωτός.  Από την 
πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη χώρα το φως 
της με συγκλόνισε. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτή η 
καθαρότητα, η στιλπνότητα, η κρυστάλλινη αλήθεια που 
υπάρχει στο φως της Ελλάδας». 

Τι θυμάστε από εκείνο το πρώτο ταξίδι στην Ελλά-

δα το 1981, όταν ήρθατε με ειδική άδεια για λίγες 

ώρες για την κηδεία της γιαγιάς σας; το ταξίδι αυτό 

με έχει σημαδέψει όσο τίποτε άλλο στη ζωή μου. 

Ήμουν 11 ετών, είχα μεγαλώσει στο εξωτερικό, ήξερα 

ότι είμαι Έλληνας, ότι αυτή είναι η πατρίδα μου, αλλά 

δεν την είχα δει ποτέ. ξαφνικά πάτησα το πόδι μου 

και το πρώτο συναίσθημα ήταν τρομερής χαράς και 

συγκίνησης. 

Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είδατε φτάνοντας; 

η σημαία που κυμάτιζε. μέχρι τότε την είχα δει μόνο 

σε πρεσβείες, σχολεία, ιδρύματα. αισθάνθηκα ότι τότε 

την είδα για πρώτη φορά στ’ αλήθεια. 

Εκτός από τη συγκίνηση, νιώθατε αγωνία για το 

άγνωστο, ανησυχία για το πώς θα σας συμπερι-

φερθεί ο κόσμος; δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Ο 

πατέρας μου μας είπε πριν κατεβεί από τα σκαλιά του 

αεροπλάνου «δεν ξέρω τι θα δείτε, μη φοβηθείτε, θα 

είμαστε εντάξει». θυμάμαι ότι κάναμε μιάμιση ώρα να 

διασχίζουμε με το αυτοκίνητο την απόσταση από το 

αεροδρόμιο του τατοΐου μέχρι το κτήμα. Ο κόσμος που 

μαζεύτηκε γύρω μας ήταν πολύς και ακόμα έχω στ’ 

αυτιά μου τον ήχο από τα δαχτυλίδια που χτυπούσαν 

στα τζάμια. έίδα όμως γρήγορα ότι τα μάτια των αν-

θρώπων δεν ήταν εχθρικά και ηρέμησα. Ήμουν τόσο 

ευτυχισμένος μέχρι τη στιγμή που είδα το φέρετρο και 

θυμήθηκα τον λόγο που μας έφερε στην έλλάδα.

Πώς νιώσατε που φύγατε τόσο γρήγορα; Όταν 

αποχαιρετούσαμε τον κόσμο όρθιοι στο αυτοκίνητο 

κάποιος μου πέταξε μια σημαία με κοντάρι και μου 

είπε να την πάρω μαζί μου. υπάρχει κάπου μια φωτο-

γραφία μου που κοιμάμαι στο αεροπλάνο με τη σημαία 
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Όταν μπή-
καμε στο 
Τατόι το 

1981, ήταν 
όλα στη 

θέση τους. 
Πάνω στο 

γραφείο του 
πατέρα μου 

υπήρχαν φά-
κελοι με ημε-
ρομηνία 13 
Δεκεμβρίου 
1967. Η οδο-
ντόβουρτσά 
του ήταν στη 
θέση της στο 

μπάνιο.
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ριγμένη επάνω μου. Στο Λονδίνο ανα-

κάλυψα ότι το πλαστικό κοντάρι της 

ήταν τρύπιο και μέσα υπήρχε χώμα. 

Κρατούσα στα χέρια μου χώμα από 

την Ελλάδα, ήταν απίστευτο...

Θα πρέπει να ήταν δύσκολο να με-

γαλώνετε με το βάρος όλων όσων 

συνέβησαν. Μην το λέτε αυτό. Ήμουν 

πολύ τυχερός. Υπήρχε βεβαίως η στε-

νοχώρια που δεν μπορούσα να μεγα-

λώσω στην Ελλάδα, όμως αυτό δεν 

συγκρίνεται με άλλα σοβαρά προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. 

Δεν έχω αρνητικά συναισθήματα για 

όσα συνέβησαν στη ζωή μου. Έμαθα 

να κοιτάζω μπροστά. Ένας φίλος στη 

Νέα Υόρκη μού είπε κάποτε να λέω 

ευχαριστώ γι’ αυτά που έχω. Μου 

άλλαξε την προοπτική αυτή η κουβέ-

ντα. Η μεγαλύτερη ευτυχία μου είναι 

πλέον ότι μπορώ να ζω μόνιμα στην 

Ελλάδα και να νιώθω ότι εδώ είναι το 

σπίτι μου.

Έχετε σχέση με τις ανατολικές φι-

λοσοφίες, όπως η θεία σας η Ειρήνη 

που έζησε πολλά χρόνια στην Ινδία; 

Όχι ιδιαίτερη. Όμως αντιλαμβάνομαι 

πόσο σημαντική είναι η επαφή με τον 

Άλλον και πώς μπορείς μέσα από τις 

διαφορές να ανακαλύψεις αυτά που 

σας ενώνουν. Όπως η έρημος και το 

Αιγαίο, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους 

και τόσο ίδια.

Πιστεύετε στον Θεό; Ναι, έτσι μεγάλωσα. Το φως 

για μένα είναι κάτι θείο. Με γεμίζει το φως. Δεν μου 

αρέσει το σκοτάδι.

Μετά από εκείνο το πρώτο ταξίδι κάνατε πολλά 

χρόνια να ξανάρθετε στην Ελλάδα. Ήρθα ξανά 

ταξίδι 23 ετών, το 1993. Ήμουνα σαν ένα τεράστιο 

σφουγγάρι που απορροφούσε και την παραμικρή 

λεπτομέρεια, κάθε εικόνα. Ξέρετε, δεν είναι απα-

ραίτητη η φυσική παρουσία για να νιώσεις συνδε-

δεμένος με τη χώρα σου. Είναι τόσα άλλα, οι φίλοι, 

η ιστορία, η γλώσσα...

Πώς μάθατε τόσο καλά τα ελληνικά; Μιλάτε σαν 

να γεννηθήκατε εδώ. Με τον πατέρα μου μιλού-

σαμε πάντα ελληνικά. Στο Λονδίνο έκανα μαθήματα 

κατ’ οίκον με Έλληνα δάσκαλο. Στην πρώτη Γυμνα-

σίου πήγα οικότροφος στο Ελληνικό Κολλέγιο μαζί 

με τον μεγαλύτερο αδελφό μου τον Παύλο και εκεί 

όλοι οι συμμαθητές μου ήταν Έλληνες. Μιλούσαμε 

συνεχώς ελληνικά, έμαθα τα πάντα για την Ελλάδα, 

τις συνήθειες, τις ιδιατερότητές της. Μετά  ήρθε η 

δορυφορική σύνδεση και παρακολουθούσα καθη-

μερινά όλα τα ελληνικά κανάλια, κυρίως ειδήσεις. 

Γράφετε το ίδιο καλά όσο μιλάτε; Η γραμματική  

δεν ήταν ποτέ το δυνατό μου σημείο. Ούτε στα 

αγγλικά ούτε στα ισπανικά, που τα έμαθα κατόπιν 

απαίτησης του θείου μου, Βασιλιά Χουάν Κάρλος, 

υπό την απειλή ότι δεν θα με άφηνε να ξαναπατήσω 

το πόδι μου αν δεν μιλούσα την επόμενη φορά...

Πώς πήρατε την απόφαση να έρθετε να ζήσετε 

μόνιμα εδώ μαζί με τη σύζυγό σας, η οποία δεν 

είχε καμιά σχέση με την Ελλάδα, και μάλιστα 

στην εποχή της κρίσης; Για μένα ήταν το πιο φυσικό 

πράγμα του κόσμου, ένιωθα ότι εδώ ζούσα πάντα. 

Υπήρχαν φίλοι που μου έλεγαν «είσαι τρελός που 

πας τώρα;». Δεν αγαπάς την πατρίδα σου μόνο όταν 

όλα είναι καλά, την αγαπάς μαζί με τα προβλήματα 

και τις δυσκολίες της. Και βέβαια θα είμαι πάντα ευ-

γνώμων στην Τατιάνα, που με ακολούθησε με χαρά 

και αγάπησε πολύ τον τόπο και τους ανθρώπους.

Σκεφτήκατε ποτέ το ενδεχόμενο ο ερχομός σας 

να πυροδοτήσει κάποιες εχθρικές συμπεριφο-

ρές; Στην αρχή ίσως. Όμως, δεν μου έτυχε ποτέ 

κάτι δυσάρεστο. Ο κόσμος με αντιμετώπιζε από 

αδιάφορα μέχρι με αγκαλιές και φιλιά. Δεν αμφέ-

βαλα ποτέ για την απόφασή μου να επιστρέψω, 

στο βάθος της ψυχής μου ήξερα ότι αυτό ήταν το 

σωστό για μένα.

Σας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να ξαναφύ-

γετε; Ούτε με σφαίρες! Μου αρέσει να ταξιδεύω, να 

γνωρίζω καινούργια μέρη και ανθρώπους, αλλά η 

Ελλάδα είναι μοναδική και δεν την αλλάζω.

Και η Μεγάλη Βρετανία; Δεν είναι κι αυτή πατρί-

δα σας, αφού εκεί μεγαλώσατε; Είναι μια χώρα 

που της χρωστάω πολλά, υπηρέτησα 

μάλιστα και στον βρετανικό στρατό. 

Όταν ξαναπήγα εκεί ταξίδι μια μέρα 

ηλιόλουστη του Μαΐου, αφού είχαμε 

πλέον εγκατασταθεί στην Ελλάδα, 

συνειδητοποίησα ότι δεν μου έλειπε.

Ζήσατε και εργαστήκατε και στην 

Αμερική. Είμαι news junkie, έτσι όταν 

μου δόθηκε η ευκαιρία δούλεψα στη 

Fox News, αρχικά σηκώνοντας τη-

λέφωνα. Ενδεχομένως ο τεράστιος 

όγκος της δουλειάς στο μοντάζ με 

βοήθησε μετέπειτα στη φωτογραφία. 

Είμαι παρατηρητικός σε σημείο ενο-

χλητικό, το μάτι μου πιάνει χιλιοστά 

όταν κρεμάμε τα έργα μου, νομίζω 

δεν με αντέχει κανένας! Μετά από τις 

ειδήσεις εργάστηκα σε τράπεζα στο 

Λονδίνο, όμως πάντα ήθελα να ασχο-

ληθώ με κάτι πιο δημιουργικό.

Εδώ και κάποια χρόνια μένετε στο 

Καστρί, στο σπίτι της Σοφίας Παπαν-

δρέου. Δεν βρίσκετε ότι υπάρχει μια 

ειρωνεία σ’ αυτό, με δεδομένη την 

ιστορική έχθρα ανάμεσα στις δύο 

οικογένειες; 

Είναι λίγο αστείο, γελάμε καμιά φορά, 

όμως δεν έχω τέτοιους περιορισμούς. 

Ήταν τυχαία η επιλογή, μας άρεσε το 

σπίτι, ήταν διαθέσιμο και το πήραμε. 

Στο Τατόι πάτε καμιά φορά ή το 

αποφεύγετε; Βλέπω το Τατόι από το 

μπαλκόνι του σπιτιού μου και πηγαί-

νουμε τακτικά εκεί για περπάτημα με την Τατιάνα. 

Δεν μεγάλωσα εκεί, δεν έχω αναμνήσεις που με 

συνδέουν με το μέρος. Η μόνη ανάμνηση είναι από 

την  ημέρα της κηδείας.

Οπότε σήμερα είναι για σας κάτι ξένο; Όχι, είναι 

ένα μέρος κοντινό σε μένα παρ’ όλα αυτά. Θυμά-

μαι, όταν μπήκαμε μέσα στο κτίριο το 1981, μου 

έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν είχε πειραχτεί το 

παραμικρό. Ήταν όλα στη θέση τους. Πάνω στο 

γραφείο του πατέρα μου υπήρχαν φάκελοι που δεν 

είχαν ποτέ ανοιχτεί, με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 

1967. Η οδοντόβουρτσά του ήταν στη θέση της στο 

μπάνιο. Ήταν ένας  χώρος ξένος, αλλά ταυτόχρονα 

οικείος και αναγνωρίσιμος, είχα μεγαλώσει με τους 

ενοίκους του, ήταν οι δικοί μου άνθρωποι, ήξερα τις 

συνήθειές τους, τον τρόπο που τοποθετούσαν τα 

πράγματά τους. Και τα βρήκα όλα εκεί, ανέγγιχτα. 

Πώς είναι να μεγαλώνεις με την επίγνωση ότι 

είσαι μέρος της ιστορίας μιας χώρας; Γεννήθηκα 

μέσα σε αυτή τη συνθήκη, δεν ξέρω πώς θα μπορού-

σε να ήταν διαφορετικά. Ξέρετε, η μόνη διαφορά 

στη δική μου περίπτωση είναι ότι έχουν καταγρα-

φεί τα πάντα με λεπτομέρειες, κάθε στοιχείο, κάθε 

συγγένεια, ξέρω ακριβώς από πού προέρχομαι, με 

ποιους σχετίζομαι. Τίποτα περισσότερο.

Το ότι όλοι ξέρουν ποιος είστε σας μαγκώνει 

καμιά φορά; Δεν το έχω σκεφτεί και πολύ. Το έχω 
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υπόψη μου, μεγάλωσα με αυτό, αλλά στην καθη-

μερινότητα είμαι αυτός που είμαι. Καμιά φορά οι 

άνθρωποι νομίζουν ότι ξέρουν κάποιον. Αυτοί που 

σε γνωρίζουν πραγματικά είναι μόνο οι πολύ δικοί 

σου άνθρωποι.

Ονομάσατε την έκθεσή σας «AegeanDesert». Δεν 

είναι λίγο μελαγχολικός ο τίτλος; Μου αρέσει να 

παίζω με τις λέξεις στους τίτλους. Κάποια από τα 

έργα ναι, έχουν κάτι μελαγχολικό. Οι φωτογραφίες 

της Ελλάδας είναι ο δικός μου τρόπος να αναδείξω 

αυτό που αισθανόμουν από μικρός, είναι ο τρόπος 

μου να περάσω αυτά τα συναισθήματα στον θεατή. 

Βλέπω την ομορφιά της χώρας, η οποία κάποιες 

φορές έχει μέσα της και μια μελαγχολία.

Μπορεί να είναι το  υποσυνείδητο συναίσθημα 

ότι η  πατρίδα σας σάς έχει πληγώσει; Αντιλαμ-

βάνομαι ότι κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι 

ίσως είμαι πικραμένος, αλλά δεν είμαι. Η Ελλάδα δεν 

με πλήγωσε εμένα ποτέ. Μπορώ να μιλήσω και να 

νιώσω τις εμπειρίες που είχα ο ίδιος. Το ότι μεγάλω-

σα μακριά της με στενοχωρούσε αλλά με οδήγησε 

σε άλλες εμπειρίες και έχτισα πάνω σ’ αυτές. Σε 

όλα μπορεί κανείς να βρει αρνητικά συναισθήματα, 

όμως δεν μου αρέσει να εμμένω σε αυτά.

Βλέπετε όνειρα; Σε ποια γλώσσα; Βλέπω όνειρα 

συνεχώς, αλλά το περίεργο είναι ότι δεν ξέρω σε 

ποια γλώσσα, η αίσθηση των λέξεων είναι κυρίως 

ενεργειακή.

Τι νιώθετε όταν φωτογραφίζετε; Όταν το μά-

τι δεν συναντά εμπόδια είμαι ήρεμος, γαλήνιος. 

Αγαπώ την απεραντοσύνη του τοπίου, δεν μπορώ 

τον κλειστό ορίζοντα. Μα κυρίως αυτό που νιώθω 

είναι ότι μπορώ, με πολλή υπομονή και επιμονή, 

να αιχμαλωτίσω μια συγκεκριμένη στιγμή που στο 

επόμενο δευτερόλεπτο χάνεται. Να αιχμαλωτίσω 

το τυχαίο, που μπορεί να είναι η απόλυτη συμμετρία 

ή το αντίθετό της. Να βρεθώ εκεί που ο χρόνος δεν 

έχει καμιά σημασία.

Είναι σαν να λέτε ότι τίποτα δεν διαρκεί για πά-

ντα, ότι όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μια 

στιγμή στην άλλη. Γι’ αυτό προσπαθώ να χαίρομαι 

το σήμερα, να μη στενοχωριέμαι για το παρελθόν 

και να μην ανησυχώ τόσο πολύ για το μέλλον.

Εκτός από τη φωτογραφία βρίσκετε χρόνο και 

για τη δράση της Axion Hellas, η οποία ενισχύει 

τους κατοίκους των ακριτικών νησιών με προ-

ληπτικές ιατρικές εξετάσεις και εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Δεν βρίσκω απλώς χρόνο, το κάνω 

με πάθος. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρο σ’ 

αυτούς τους ανθρώπους να παραμείνουν στα νη-

σιά μας.  Κάθε φορά που τους επισκέπτομαι φεύγω 

ευτυχισμένος. Γιατί μια χώρα δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά οι άνθρωποί της. 

Τα σχέδιά σας για το μέλλον; Θα συνεχίσω με 

τη φωτογραφία όσο οι άνθρωποι που βλέπουν τη 

δουλειά μου την εκτιμούν και μου δίνουν θάρρος. 

Αν και, μεταξύ μας, ακόμα κι αν δεν τους αρέσει στο 

μέλλον, εγώ πάλι θα φωτογραφίζω γιατί είναι μια 

βαθιά δική μου ανάγκη. ●

O 
πρίγκιπας Νικόλαος, 
λάτρης της Ελλάδας 
και των ταξιδιών, 

εμπνέεται από τη φύση. Σε 
ένα από τα ταξίδια του στην 
Ντόχα γνώρισε τη Σεΐχα 
Αλ-Θάνι, μία από τις σημαντι-
κότερες φυσιογνωμίες της 
τέχνης παγκοσμίως, η οποία 
τον προσκάλεσε να ταξιδέ-
ψει για να φωτογραφίσει την 
έρημο του Κατάρ. Κατά την 
περιπλάνησή του εντόπισε 
στοιχεία που θυμίζουν την 
πατρίδα του, την Ελλάδα. 
Ξεκίνησε τότε ένα εγχείρη-
μα, να αναδείξει μέσα από 
το φακό του τους παραλλη-
λισμούς μεταξύ της ερήμου 
και της θάλασσας, στοιχείων 
που είναι τόσο διαφορετικά 
αλλά και συγχρόνως τόσο 
όμοια. Με την επιστροφή 
του στην Ελλάδα, ξεκίνησε 
να φωτογραφίζει αδιάκοπα 
εικόνες του Αιγαίου Πελά-
γους που συνομιλούσαν με 
τις αναμνήσεις του από το 
Κατάρ. Στη συνέχεια επέλεξε 
να κάνει δύο βιωματικές 
εκθέσεις, μία στην Αθήνα και 
μία στην Ντόχα. Οι φωτο-
γραφίες εκτίθενται σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, 
οι οποίοι στηρίζονται στην 
αισθητική του κάθε τόπου. 
Στην Αθήνα, οι φωτογρα-
φίες, που αποτελούν εκτυ-
πώσεις σε αλουμίνιο, φιλο-
ξενούνται σε μια χειμερινή 
σκηνή Βεδουίνων ή μπέιταλ-
σάαρ, η οποία δημιουργή-
θηκε ειδικά για την έκθεση 
στην αυλή του μουσείου. 
Παράλληλα στην Ντόχα, οι 
φωτογραφίες θα παρου-
σιαστούν στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Katara μέσα σε έναν 
παραδοσιακό αιγαιοπελα-
γίτικο ανεμόμυλο, ο οποίος 
επίσης θα κατασκευαστεί για 
την έκθεση για να αναδείξει 
το ελληνικό στοιχείο στο 
Κατάρ. Οι εκθέσεις εμπλου-
τίζονται από μουσική, απο-
τέλεσμα συνεργασίας με τις 
σημαντικές συνθέτριες Ευ-
ανθία Ρεμπούτσικα και Dana 
Alfardan, τονίζοντας έτσι 
τον διάλογο των πολιτισμών 
μέσω της τέχνης.
Στην Αθήνα (από 10/10/19 
έως 19/1/20) στο Μουσείο 
Μπενάκη Ισλαμικής Τέ-
χνης θα παρουσιαστούν 
18 φωτογραφίες και από 
20/11/19 στην Ντόχα του 
Κατάρ.  Η επιμέλεια και των 
δύο εκθέσεων έχει γίνει από 
τη Μαριλένα Κουτσούκου. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.benaki.org

AegeanDesert
H ιστορία 
δύο εκθέσεων
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Anker PowerCore 
Γνωρίσαµε τα PowerBanks στα 
µέσα της προηγούµενης δεκαετίας, 
σαν κάτι πολύ προχωρηµένο για 
την εποχή τους. Σήµερα, όπως 
όλα εξελίσσονται έτσι και αυτό. 
Οι θύρες πολλαπλασιάστηκαν, η 
φόρτιση έγινε πιο γρήγορη από 
ποτέ, ενώ πλέον δίνονται λύσεις για 
όλους τους φορτιστές µέσω µίας 
συσκευής. Η τιµή δεν ξεφεύγει και 
µπορεί να αποτελέσει όµορφο δώ-
ρο για τον busy φίλο σας, αφού του 
καλύπτει σχεδόν όλες τις συσκευές 
και είναι και αρκετά στιλάτο.

Amazon Echo Dot
Η Alexa, όπως µας τη σύστησε η 
Amazon, πέρασε στην τρίτη γενιά 
της ύπαρξής της. Ένα ασύρµατο 
smart speaker, ικανό να χειρίζεται 
συσκευές του ίδιου δικτύου και όχι 
µόνο. Η Alexa, όπως ονοµάζεται η 
ενσωµατωµένη ψηφιακή βοηθός, 
µπορεί να απλοποιήσει την καθη-
µερινότητά µας και µε τη φωνή µας 
και µόνο µπορεί να διαχειριστεί µια 
πληθώρα εργασιών. «Alexa, βάλε 
µου ροκ µουσική!»

Smart Bands
Ήδη έχετε συναντήσει τύπους 
που τρέχουν µε τα έξυπνα βραχι-
όλια διαφόρων εταιρειών. Αδιά-
βροχα, µε έγχρωµη οθόνη αφής 
µετρούν κάθε δραστηριότητα, 
υδρόβια και µη. Μετρούν παλ-
µούς, βήµατα και κινήσεις, ακόµη 
και την ποιότητα του ύπνου, 
και βοηθούν στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας κατά την 
άσκηση µε τρόπο που δεν είχαµε 
φανταστεί. Τα activity trackers, 
όπως επίσης µπορεί να τα συνα-
ντήσουµε, δεν ξεπερνάνε τα 40 
ευρώ και δύσκολα θα φανούν 
αχρείαστα.  

Ασύρµατα 
ακουστικά
∆εν είναι µια επιλογή που ανήκει 
στο 2020 αφού ήδη τα τελευταία 
3-4 χρόνια έχουν αρχίσει να σα-
ρώνουν την αγορά. Τα ακουστικά 
τύπου AirPods είναι το Νο1 τρεντ 
αυτή τη στιγµή στη συγκεκριµένη 
αγορά και δεν θα µας κάνει καθό-
λου εντύπωση αν την επόµενη δε-
καετία αντικαταστήσουν πλήρως 
τα συνηθισµένα ακουστικά. Φορ-
τίζουν τόσο ασύρµατα όσο και εν-
σύρµατα και αποτελούν το παρόν 
και το µέλλον των ακουστικών. 

Oculus Rift S
Η λειτουργία Virtual Reality κατά 
πολλούς θα είναι εκείνη που θα 
αφήσει το στίγµα της περισσότε-
ρο από κάθε άλλη την επόµενη 
δεκαετία. Σίγουρα το gaming σιγά-
σιγά περνά σε συνθήκες εικονικής 
πραγµατικότητας και το Oculus Rift 
S σηµατοδοτεί ακριβώς την εξέ-
λιξη αυτή. Σήµερα η τιµή του είναι 
αρκετά υψηλή, όµως πραγµατικά 
η εµπειρία θέασης και παιχνιδιού 
περνά σε ένα εντελώς διαφορε-
τικό επίπεδο από αυτό που είχαµε 
συνηθίσει. Φακοί επόµενης γενιάς, 
ακριβής µετάφραση των κινήσεων 
µέσω του Oculus Insight και τα 
χειριστήρια Oculus Touch είναι τα 
εργαλεία εκείνα που αναµένεται να 
επηρεάσουν το gaming όσο τίποτε 
άλλο τα επόµενα χρόνια.  ●

Boys Toys

Tους βλέπεις κάθε µέρα εκεί έξω. Άλλοι µε ασύρµατα ακουστι-
κά, άλλοι µε µεγαλύτερα προχωρούν σαν να µην τους νοιάζει 
τίποτα. Είναι εκείνοι που δεν θα κοιτάξουν ποτέ πίσω τους, αλλά 

µόνο µε το βλέµµα προς τα µπρος. Η νέα δεκαετία, εκείνη του 2020, 
τους ανήκει, όµως χρειάζονται και τα απαραίτητα εξαρτήµατα για να 
την κάνουν πραγµατικά δική τους. Ο σύγχρονος άνδρας απέχει από τον 
millennial που γνωρίσαµε τα προηγούµενα χρόνια και οι τεχνολογικές 
κυρίως επιλογές που θα κάνει είναι εκείνες που θα τον καθορίσουν. Ποια 
είναι τα εξαρτήµατα που ξεχωρίζουν ήδη;

ΤΑ ΓΚΑΤΖΕΤΑΚΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ
Η νέα δεκαετία έρχεται και τα γκατζετάκια 
που κάθε σύγχρονος άνδρας θα ήθελε 
δίπλα του είναι ήδη εκεί έξω
Του Νίκου Παπαηλιού

ΤΑ ΓΚΑΤΖΕΤΑΚΙΑ

Η νέα δεκαετία έρχεται και τα γκατζετάκια 

Oculus Rift S

Amazon Echo Dot

ακουστικά

Ασύρματα

Smart Bands

Anker PowerCore
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Test Drive Menś

Kαλύπτοντας ευρύ αγοραστικό κοι-
νό, µε σύνθετες αλλά και εξεζητη-
µένες απαιτήσεις, το Kuga δίνει λύ-

σεις για κάθε χρήση, είτε αυτή είναι η µετα-
κίνηση στον αστικό ιστό σε καθηµερινή βά-
ση, είτε πρόκειται για µικρές ή µεγαλύτερες 
αποδράσεις στην ενδοχώρα. Βασικές του 
αρετές, η οριακά τέλεια ποιότητα κύλισης, 
οι χώροι, η διάχυτη ποιότητα κατασκευής 
και φυσικά η προηγµένη συνδεσιµότητα.
Ανεξάρτητα από την έκδοση, το SUV 
της Ford είναι άνετο και ευέλικτο. Παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα να κινείστε µε άνεση 
και ευελιξία στις εκτός δρόµου διαδροµές, 
έχει τη δύναµη που χρειάζεστε για να ρυ-
µουλκείτε ένα ρυµουλκούµενο και µπορείτε 
να απολαύσετε ξεκούραστη οδήγηση σε µια 
εθνική οδό. Και δεν σταµατά µόνο σε αυτά: 
όταν χρειαστεί να µεταφέρετε φορτίο, µπο-
ρείτε απλά να διπλώσετε τα πίσω καθίσµατα 
για επιπλέον χώρο που επιζητάτε για να ικα-
νοποιήσετε τα χόµπι σας. 

∆ιατίθεται σε πολλές εκδόσεις, καθώς προ-
σφέρεται µε µια σειρά οικονοµικών υπερ-
τροφοδοτούµενων βενζινοκινητήρων και 
πετρελαιοκινητήρων, αλλά και µε τη δυνα-
τότητα επιλογής αυτόµατων κιβωτίων τα-
χυτήτων. Υπάρχουν ακόµα πιο οικονοµικά 
µοντέλα µε δύο τροχούς, τα οποία είναι ιδι-
αίτερα αποτελεσµατικά, ιδανικά για όσους 
θέλουν κάτι στο µέγεθος και το σχήµα 
του Kuga αλλά χωρίς την ανάγκη για απαιτη-
τικές εκτός δρόµου «δράσεις»...
Σχεδιαστικά, το µεσαίο SUV της Ford ξεχω-
ρίζει από τις δυναµικές γραµµές που αγκαλι-
άζουν αρµονικά το αµάξωµα, ενώ στο εσω-
τερικό ξεχωρίζουν τα ανατοµικά καθίσµατα 
και το ποιοτικό υλικό που χαρακτηρίζει την 
εν γένει εικόνα ενός µοντέλου που, πλην 
των εκτός δρόµου δυνατοτήτων, δίνει την 
πλήρη εικόνα µιας άρτιας κατασκευής.
Τέσσερις ενήλικες θα ταξιδέψουν µε περίσ-
σια άνεση µιας και οι χώροι στην καµπίνα 
το επιτρέπουν µε το παραπάνω, όπως και 

ο χώρος φόρτωσης, ο οποίος φτάνει στα 
456 λίτρα. Με το Ford SYNC 3, που είναι στά-
νταρ από τη βασική έκδοση, µπορείτε να 
παραµένετε συνδεδεµένοι και να ελέγχε-
τε το τηλέφωνο, τη µουσική, το σύστηµα 
πλοήγησης και τον κλιµατισµό χρησιµοποι-
ώντας έξυπνες φωνητικές εντολές ή την έγ-
χρωµη οθόνη αφής 8’’. ∆ιατίθεται στις εκδό-
σεις, Trend Style, Business και ST-Line. 

Στον δρόμο

Το Ford Kuga διατίθεται σε µια ευρεία γκάµα 
συνδυασµών σε ό,τι αφορά στους κινητήρες 
και στα συστήµατα µετάδοσης. Έτσι έχουµε 
τον βενζινοκινητήρα 1.5-λίτρων EcoBoost 
των 150 ίππων, που συνδυάζεται µε χειρο-
κίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, και τον αντίστοι-
χο 1.5-λίτρων EcoBoost των 180 ίππων που 
συνδυάζεται µε τετρακίνηση και µε αυτόµα-
το κιβώτιο Power Shift 6 σχέσεων.
Ο diesel 1.5 TDCi των 120 ίππων, µε κίνηση 
εµπρός, συνδυάζεται αντίστοιχα µε χειρο-
κίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόµατο κιβώ-
τιο Power Shift 6 σχέσεων.
Στον δρόµο, το Kuga προσφέρει εκτός από 
πολύ καλή ποιότητα κύλισης ακριβείς πλη-
ροφορίες από το τιµόνι προς τον οδηγό, ενώ 
το σύνολο των καλορυθµισµένων αναρτή-
σεων προσφέρει σχεδόν σε κάθε διαδροµή 
ένα άνετο ταξίδι για τους επιβαίνοντες.
Οι τιµές των Ford Kuga αρχίζουν από €21.375 
ευρώ, µε επιτόκιο 1% και 8 χρόνια εργοστα-
σιακή εγγύηση.  A

Το Ford Kuga µε 
δυναµική σχεδία-

ση, γενικευµένη 
προσέγγιση της 

κοµψότητας, 
αλλά και πιο 

προσιτό από 
ποτέ, καθιστά 
την οδήγηση 
απλούστερη, 

ασφαλέστερη, 
πιο ευχάριστη και 

πιο οικονοµική. 

Του Θωµά Κ. 
Ευθυµίου

Ford Kuga 
Εκλεπτυσµένο στιλ και 
τεχνολογικές πρωτοπορίες



022 ME N voice

Ανδρική μόδα, ώρα μηδέν!
Της Ελένης Μπεζιριάνογλου

Υπάρχουν πράγματα που δεν  
ήξερες για την ανδρική μόδα  

και άλλα που ντρεπόσουν  
να ρωτήσεις για το στιλ σου.  

Εμείς διαλέξαμε δύο άνδρες  
γνωστούς για την κομψότητα  

και τις γνώσεις τους πάνω  
στη μόδα και το στιλ και  

τους ρωτήσαμε κάποια βασικά  
πράγματα, έτσι, για να έχεις  

από κάπου να ξεκινήσεις. 
Άγγελος  
Μπράτης
Έλληνας σχεδιαστής με  
μεγάλη καριέρα σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Αυτή την  
περίοδο είναι coach και  
κριτής στο GNTM 2

Από την προσωπική σας πείρα, τι έχει 
αλλάξει στην ανδρική μόδα τα τελευταία 
10 χρόνια; Η ανδρική μόδα έχει μετακινη-
θεί πολύ στο athleisure και το sportswear. 
Όλοι κυκλοφορούν ντυμένοι σαν να βγήκαν 
μόλις από το γυμναστήριο. Εντάξει, είναι 
μια παγκόσμια τάση που ξεκίνησε όπως οι 
περισσότερες από τη μουσική βιομηχανία 
και την κουλτούρα του hip hop και RnB. Σί-
γουρα συμβάλλει το γεγονός ότι νιώθεις 
άνετα με αυτά τα ρούχα, περνιέσαι για fit 
τύπος και δείχνεις πολύ κουλ σαν να μην 
προσπάθησες καν.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπο-
ρεί να κάνει ένας άντρας στο ντύσιμό του; 
Να αγοράζει ρούχα που είναι ραμμένα με 
χαμηλής ποιότητας υλικά ή κακοραμμένα 
που δεν ταιριάζουν στον σωματότυπό του. 
Όποια κι αν είναι η must τάση, ο βασικός 
κανόνας είναι αυτά που φοράς να δείχνουν 
καλά επάνω στο σώμα σου.
Τι θα συμβουλεύατε κάποιον νεαρό σε 
ηλικία που δεν έχει βρει ακόμα το στιλ 
του; Μα φυσικά να πειραματιστεί, να μη 
φοβάται τίποτα, να κάνει ατελείωτους συν-
δυασμούς. Είναι απλά ρούχα. Μπορείς να 
φοράς άλλο στιλ κάθε μέρα ή και περισσό-
τερα από ένα μέσα στην ίδια μέρα. Όσο πιο 
πολύ δοκιμάζεις και αλλάζεις ντύσιμο, τόσο 
πιο γρήγορα θα καταλήξεις σε αυτό που σε 
εκφράζει περισσότερο.
Ποια κομμάτια πρέπει οπωσδήποτε να 
υπάρχουν σε μια αντρική ντουλάπα και 
ποια να εξαφανιστούν; Κάθε άντρας πρέπει 
να έχει στην ντουλάπα πολλά λευκά που-
κάμισα καλής ποιότητας. Όχι ένα, όχι δύο, 
πολλά. Είναι ό,τι χρειάζεται για οποιοδήποτε 
ντύσιμο, οποιοδήποτε στιλ, οποιαδήποτε 
ώρα της ημέρας. Τώρα αν έπρεπε να διαλέξω 
κάτι να εξαφανιστεί, αυτό θα ήταν τα κολάν. 
Κατά τη γνώμη μου ούτε οι γυναίκες θα έπρε-
πε να τα φοράνε, αλλά ναι οκ, ειλικρινά δεν 
θα στεναχωρηθώ αν εκλείψουν!

Menś Style
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Χάρης Ντάβλας
Ιδρυτής του γραφείου  
δημοσίων σχέσεων Davlas  
& Partners και της  
σελίδας «In Icons We Trust»

Από την προσωπική σας πείρα, τι έχει 
αλλάξει στην ανδρική μόδα τα τελευταία 
10 χρόνια; Νομίζω πως οι άντρες είναι πλέον 
πιο ενημερωμένοι. Έχουν το Ιnstagram, το 
Pinterest, τα social media γενικότερα, τα 
στιλιστικά tips σε χιλιάδες site. Έχουν ερε-
θίσματα από παντού, λαμβάνουν συνεχώς 
εικόνες και πληροφορίες που τους βοηθούν 
να εξοικειωθούν με τις νέες τάσεις, τις παρα-
κολουθούν, ψάχνονται. Έχουμε ξεφύγει από 
το φοράω ένα παντελόνι και μια μπλούζα, 
έχουμε πιο ολοκληρωμένες εικόνες στα 
ανδρικά ντυσίματα.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπο-
ρεί να κάνει ένας άντρας στο ντύσιμό του; 
Αν και υπάρχει υποκειμενικό υπόβαθρο σε 
αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη μου είναι δύο 
τα λάθη. Αρχικά, πρέπει να μπορείς να υπο-
στηρίζεις τα ρούχα που επιλέγεις. Όταν φο-
ράς κάτι που δεν σε εκφράζει ή δεν νιώθεις 
άνετα, απλά επειδή το είδες σαν εικόνα και 
σου άρεσε, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. 
Τα ρούχα πρέπει να τα φοράς και όχι να σε 
φοράνε. Παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό και 
η ηλικία, ο χαρακτήρας. Εγώ, για παράδειγ-
μα, δεν θα μπορούσα να φορέσω φαρδιές 
μακριές μπλούζες, θα ήταν αστείο, είναι ένα 
trend που ταιριάζει σε νεότερους άνδρες.
Το δεύτερο λάθος που θεωρώ και πιο ση-
μαντικό είναι να φοράς ρούχα που δεν είναι 
στα μέτρα σου. Όταν επενδύεις σε ένα ωραίο 
κοστούμι δεν μπορείς να το φορέσεις και τα 
μπατζάκια ή τα μανίκια να είναι μακριά και 
να κάνουν δίπλες. Το ίδιο ισχύει για όλα τα 
ρούχα. Μια-δυο μικρές μεταποιήσεις αρκούν 
για να αναδειχθεί κάθε κομμάτι καλύτερα και 
εσύ ακόμα περισσότερο.
Τι θα συμβουλεύατε κάποιον νεαρό σε 
ηλικία που δεν έχει βρει ακόμα το στιλ 
του; Αρχικά δεν υπάρχει χρονικός περιορι-
σμός στο να βρεις το στιλ σου. Κι εγώ μέχρι 
τα 28-30 δεν είναι καταλήξει ακόμα. Νομίζω 
πως το καλύτερο είναι να πειραματίζεσαι, 
να δοκιμάζεις διάφορα, να τσεκάρεις εικό-
νες και να επικεντρωθείς σε ό,τι σε κάνει να 
νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου. Αυτό είναι 
το βασικό άλλωστε, οι μόδες έρχονται και 
φεύγουν, το στιλ βγαίνει από σένα.
Ποια κομμάτια πρέπει οπωσδήποτε να 
υπάρχουν σε μια αντρική ντουλάπα, ποια 
να εξαφανιστούν; Πιστεύω πως αν έχεις 
στην ντουλάπα σου ένα μπλε blazer, ένα 
λευκό πουκάμισο και ένα μπλε ή καφέ υφα-
σμάτινο παντελόνι μπορείς να δημιουργή-
σεις outfits για κάθε στιγμή ή περίσταση, 
από το γραφείο μέχρι και ένα γάμο. Τώρα 
αν με ρωτάς τι πρέπει να εξαφανιστεί από 
την ντουλάπα ενός άντρα είναι δύσκολο να 
σου πω. Από τη δική μου έχουν εξαφανιστεί 
πάντως τα t-shirts με μεγάλα logo – τα σιχαί-
νομαι! (γελάει)
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Menś Trends

Ο απoλυτΟς Οδηγoς 
των ανδρικων trends

Paint it black 
Mε τον καιρό να γίνεται πιο άγριος, το mood 
στις μεγαλύτερες πασαρέλες ήταν Άγγελοι 
της Κολάσεως (με στιλ). Αν φορούσες κάτι 
μαύρο, matte και βοδινό, ήσουν αυτόματα 
μέσα στο κλίμα. Το δραματικό leather ντύ-
σιμο είχε την τιμητική του, με τα καλύτερα 
στιγμιότυπα να συμβαίνουν στην επίδειξη 
του Hussein Chalayan στο Λονδίνο, στο Μι-
λάνο με τους οίκους Marni, Fendi and Prada 
(που προτίμησαν μαύρες καμπαρντίνες), 
και στις συλλογές των Neil Barrett και Dolce 
& Gabbana, οι οποίοι παρουσίασαν μαύρα 
bomber jackets για ένα πιο 90s ύφος. Στο 
Παρίσι το trend συνεχίστηκε με τους Celine, 
Louis Vuitton, Paul Smith και Dunhill  
να προσφέρουν τις δικές τους εκδοχές.  
Ozzy Osbourne, μιλησέ μου.

denim απΟ  
πανω μέχρι κατω 
Υπάρχουν τα τζιν, τα τζιν μπουφάν, οι τζιν ζα-
κέτες και μετά υπάρχει το «ή όλα ή τίποτα». 
Γενικότερα τα κοστούμια έχουν δεχτεί απα-
νωτά χτυπήματα τις τελευταίες σεζόν, μετά 
την άνοδο του σπορ λουκ και του athleisure, 
όμως φαίνεται πως αποφάσισαν να κάνουν 
ένα δυναμικό comeback το 2019-2020, 
απλώς όχι με τον τρόπο που περιμέναμε. 
Έτσι λοιπόν είδαμε τα πάντα από oversized 
denim μπουφάν και ασορτί φαρδιά τζιν στην 
πασαρέλα των Liam Hodges και E Tautz, μέ-
χρι και πιο κομψές εμφανίσεις που θυμίζουν 
δεκαετία του ’60 σε άλλους μεγάλους οί-
κους. Προσωπικό αγαπημένο το ροζ σύνολο 
του Bobby Abley. Περιμένω τον Harry Styles 
να το φορέσει από στιγμή σε στιγμή.

πλέκτα  
για τΟν λαιμΟ
Τεράστια, μάλλινα, μακριά και σαν να τα έχει 
πλέξει η μαμά του Ρον Ουέσλι. Τα κασκόλ-
statement έδωσαν χρώμα στα φετινά 
catwalks και μάλλον μπορούμε να συμφωνή-
σουμε πως αποτελούν το πιο άνετο και χου-
χουλιάρικο trend της σεζόν. Τα στρογγυλά 
γυαλιά μυωπίας δεν είναι απαραίτητα, αλλά 
σίγουρα θα απογείωναν το λουκ. Απλώς 
πετάμε ιδέες.

1

2

3

Πώς να ντυθείς σωστά, σύμφωνα με τους πιο διάσημους designers του κόσμου
Της Κρίστυς Περρή

DOLCE & GABBANA, FENDi, BErLuTi, DuNHiLL, LOuiS VuiTTON, PrADA, MArNi, PAuL SMiTH

KENT & CurwEN, BOBBy ABLEy, E. TAuTz, NiCHOLAS DALEy, BOBBy ABLEy, VALENTiNO, ACNE STuDiOS, LOEwE

MSGM, E TAuTz, BOBBy ABLEy, PrONOuNCE, LiAM HODGES, JiL SANDEr, wOOyOuNGMi, JAquEMuS
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Βελούδινα  
ονειρα 
Το βελούδο ήταν άφθονο στις φετινές εβδο-
μάδες μόδας και κυρίως στο Μιλάνο. Από τα 
κλασικά tuxedos που παρουσίασε ο Dolce 
& Gabbana, μέχρι τα βελούδινα κοστούμια 
(και τα βελούδινα πουκάμισα και, ναι, τις 
βελούδινες γραβάτες) του Ralph Lauren, 
η πολυτέλεια και η αίσθηση της πλούσιας 
άνεσης που προκαλεί το συγκεκριμένο ύφα-
σμα ήταν συνεχώς παρούσα. Δεν μπορούμε 
επίσης να ξεχάσουμε τα εκπληκτικά velvet 
πανωφόρια του οίκου Brioni και τα bombers 
που κόσμησαν την κολεξιόν Armani. Σκέψου 
το κι έτσι: αν επιλέξεις να ακολουθήσεις 
αυτή την τάση, το αντικείμενο του πόθου 
σου θα το βρει δύσκολο να αντισταθεί στο 
να σε αγγίζει όλη την ώρα! 

νεον, αγαπη μού
Αγόρια, την προσοχή σας! Η μόδα έχει βάλει 
σκοπό να εντάξει στον ρουχισμό σας το 
χρώμα και καλό θα ήταν να υποκύψετε! 
Πέρσι οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές ξεκίνησαν 
να συστήνουν αποχρώσεις όπως το μπορντό 
και το μοβ της λεβάντας στις menswear συλ-
λογές τους και φέτος επιστρέφουν με ακόμα 
μεγαλύτερο θόρυβο και σας προτείνουν να 
ντυθείτε σαν φανταχτεροί μαρκαδόροι! Το 
κλειδί αυτού του trend δεν είναι να συνδυ-
άσεις ένα πιο εκκεντρικό κομμάτι με κάτι 
πιο ουδέτερο και ήσυχο, αλλά να ντυθείς 
με νέον από πάνω μέχρι κάτω και σε όποιον 
αρέσεις. Από τα παλτό των Versace και 
Berluti μέχρι και το ψυχεδελικό ύφος στην 
πασαρέλα του DSquared², φέτος τον χειμώ-
να θα είσαι πολύχρωμος και θα φαίνεσαι!

λεοπαρ και  
παμε απ’ την αρχη 
Μα να μη λέει να πεθάνει αυτό το τιγρέ.  
Ενώ είναι αρκετοί όσοι υποστηρίζουν πως 
το λεοπάρ σαν pattern έχει μεγάλες δόσεις 
κιτς και ασχήμιας (τους καταλαβαίνουμε), οι 
εξπέρ φαίνεται να πιστεύουν πως κολακεύει 
μία τεράστια γκάμα διαφορετικών χρωμάτων 
δέρματος και ταιριάζει με ό,τι το συνδυάσεις. 
Έτσι λοιπόν υπήρχε παντού στις κολεξιόν 
2019-2020, από μπουφάν και ζακέτες στους 
Versace, Celine, Dior και Marni μέχρι και ένα 
ολόκληρο λεοπάρ κοστούμι από τον Philipp 
Plein. Σε περίπτωση που θέλεις να τιμήσεις  
το trend, έχε στο νου σου ότι δεν χρειάζεται 
να το παρακάνεις. Μερικές λεοπάρ πινελιές 
εδώ κι εκεί φτάνουν. Και όλες από την  
μέση και πάνω. Μη βγεις στην κοινωνία  
με λεοπάρ παντελόνι. 

4
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Όσο περιμένουμε υπομονετικά τον καιρό να κρυώσει 

έστω και λίγο, έτσι ώστε να έχουμε τουλάχιστον την 

ψευδαίσθηση πως είμαστε στο Φθινόπωρο, μπο-
ρούμε να ενημερωθούμε πλήρως για τις τάσεις της μόδας στον 

υπόλοιπο κόσμο και να προετοιμάσουμε την ντουλάπα μας ανά-
λογα. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα και για τους άνδρες της παρέας να 

αναλογιστούν πώς θα ντυθούν φέτος. Ή, αν βαριούνται να το 

ψάξουν μόνοι τους, να τους πούμε εμείς... Ο παρακάτω οδηγός 

αναλύει το κάθε ένα από τα πιο σημαντικά trends της σεζόν, 

έτσι όπως διαμορφώθηκαν στις εβδομάδες μόδας του Λονδίνου, 

της Νέας Υόρκης, του Μιλάνου και του Παρισιού. Iδού η μελλο-
ντική σας γκαρνταρόμπα, gentlemen and gentlemen!

BRioni, RALPh LAuRen, DoLCe & GABBAnA, eMPoRio ARMAni, DoLCe & GABBAnA, RALPh LAuRen, SSS WoRLD CoRP

PhiLLiP PLein, neiL BARRett, VeRSACe, MARni, MSGM, CeLine, DioR, CeLine

VeRSACe, PRADA, VeRSACe, MSGM, DSquAReD2, MSGM, BeRLuti, PAuL SMith
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Menś Shopping

Shop 
maniac

Μόδα είναι όσα αγοράζεις.  
Στιλ είναι το τι κάνεις  

με αυτά.
Της Ελένης Μπεζιριάνογλου

FALCONERI 
Σακάκι από κασμίρ €797

SPRINGFIELD 
T-shirt με τύπωμα €21,99

MIZUNO 
Αθλητικό παπούτσι Synchro Mx €59

ΟΠΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
Γυαλιά ηλίου Flaubert €210

«Ένα καλοραμμένο κοστούμι 
είναι για τις γυναίκες 
ό,τι τα σέξι εσώρουχα 

για τους άντρες» STR8 
Άρωμα Rise, με 
την υπογραφή 
του Γιάννη  
Αντετοκούνμπο

G STAR 
RAW 

Τζιν 
παντελόνι

PUMA 
Αθλητικό παπούτσι 

CELL Alien, σειρά  
Puma x Karl Lagerfed, 

€165

NEW CULT 
Σανίδα skateboard  

Santa Cruz €78

SWATCH 
Ρολόι Swatchid, 
σειρά BAU, €70

MAH JONG BOUTIQUE 
Moleskine χαρτοφύλακας €120
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Menś Style

«Αν το να ψωνίζεις 
δεν σε κάνει χαρούμενο, 
είσαι σε λάθος μαγαζί»

INTIMISSIMI 
Εσώρουχο με τον Lion King €12,90

INTIMISSIMI 
Ζευγάρι κάλτσες 
με σχέδιο €9,90

NEW CULT 
Σακίδιο πλάτης The Pack Society €56,50

SPRINGFIELD 
Υφασμάτινο παντελόνι €39,99

MAH JONG 
BOUTIQUE 

Moleskine 
ημερολόγιο με 
θέμα Star Wars 

€21,90

ΟΠΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
Γυαλιά ηλίου Phee x Zylo €170
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NEW BALANCE 
Αθλητικό παπούτσι, 
μοντέλο 997H, €109,95

G STAR RAW 
T-shirt με τύπωμα

KMAX MILANO 
Ίνες πύκνωσης μαλλιών από 100% φυσική 

κερατίνη (θα τα βρείτε στα Dermamed)

FALCONERI 
Φούτερ με κουκούλα από κασμίρ €357
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Ποια είναι η 23χρονη από την Αθήνα 
που κέρδισε τον τίτλο Μις Ελλάς 2019 στα καλλιστεία

Του Μάνου Νομικού - Φωτό: Πηνελόπη Μασούρη
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Τα καλλιστεία στην Ελλάδα είναι παραδοσιακά ο διαγωνισμός που  κάθε 

χρόνο αναδεικνύει τα επόμενα μεγάλα ονόματα της μόδας στη χώρα μας. 

Παρά την κυριαρχία των τηλεοπτικών reality και διαγωνισμών μόδας παρα-

μένει ένας σημαντικός θεσμός και εξακολουθεί να είναι το μεγάλο βήμα για 

τις νέες εστεμμένες για να πάρουν μέρος σε διεθνή καλλιστεία και διαγωνι-

σμούς ομορφιάς (Μις Υφήλιος, Μις Κόσμος, Miss International, Μις Ευρώπη). 

Κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή πολλών νέων μοντέλων και να «απογειώ-

σει» διεθνώς τις καριέρες τους. 

Φετινή Μις Ελλάς, μέσα από τον θεσμό των ελληνικών καλλιστείων,  στέ-

φθηκε η  23χρονη Έρρικα Κολάνη από την Αθήνα και η απόφασή της να 

πάρει μέρος στον διαγωνισμό φαίνεται πως τη δικαίωσε. «Είμαι πάρα πολύ 

χαρούμενη και ευχαριστημένη. Πιστεύω στον εαυτό μου και έχω μεγάλη 

αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνω. Έχω εμπειρία δύο χρόνων στο χώρο του 

μόντελινγκ και αυτό με βοήθησε αρκετά στο να αποφασίσω να πάρω μέρος 

στα καλλιστεία και να σταθώ καλά και με επιτυχία» . 

Με το βλέμμα στραμμένο σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ομορφιάς και σε 

συνεργασίες με εκδόσεις περιοδικών όπως Marie Claire και Elle, η Έρρικα 

ετοιμάζεται για διεθνή καριέρα. Παράλληλα, σπουδάζει στο Τμήμα Πολι-

τικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. «Δύσκολα μπορεί 

κάποιος να συνδυάσει σπουδές με δουλειά, αλλά αν το προσπαθήσεις και 

το θέλεις πολύ, γίνεται. Στη δική μου περίπτωση δουλεύω και στο εξωτερικό 

ως μοντέλο, κάτι που απαιτεί κάποια ταξίδια κατά τη διάρκεια των οποίων 

πρέπει να λείπω από τη χώρα. Αγαπάω τον χώρο της μόδας και η αλήθεια 

είναι ότι σε αυτόν τον χώρο θα ήθελα να δουλέψω τώρα και στο μέλλον».  
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O αθλητισμός 
αποτελεί μια 
αναπόσπαστη 

ασχολία  για τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των 
αντρών στη μεγαλύτερη 
διάρκεια της ζωής τους 
είτε ως αθλούμενοι είτε 
ως θεατές. Η επιλογή 
λοιπόν μιας αθλητικής 
δραστηριότητας για τον 
κάθε άνδρα εξαρτάται 
σχεδόν πάντα από την 
προσωπική του αρέ-
σκεια. Τι γίνεται όμως 
όταν στην εξίσωση της 
επιλογής μπαίνει και 
ο παράγοντας ηλικία; 
Yπάρχουν περισσότερο 
ή λιγότερο ευεργετικές 
αθλητικές δραστηριό-
τητες ανάλογα με την 
ηλικιακή ομάδα που 
ανήκει ο ασκούμενος;  

Hλικίες 18-35
Αδιαμφισβήτητα μιλάμε για την ηλικιακή ομάδα 
που ένας άντρας μπορεί δυνητικά να βρίσκεται στο 
μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ορμονολογικά και 
μυοσκελετικά βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο μέχρι 
την ηλικία των 30. Από εκεί κι έπειτα επέρχεται μια 
φυσιολογική ορμονολογική αλλά και μυοσκελετική 
πτώση, σε μυϊκή μάζα και οστική πυκνότητα, περίπου 
1% κάθε χρόνο, η οποία όμως μπορεί να είναι μικρό-
τερη εάν ο άντρας ασκείται. Στην ηλικία αυτή έχει τη 
δυνατότητα να ασχοληθεί με οτιδήποτε. Είναι αρκετά 
σημαντικό όμως για τον μέσο ασκούμενο να αντιμε-
τωπίζει τον εαυτό του ως μια ολότητα και να μην απο-
μονώνεται ολοκληρωτικά σε ένα συγκεκριμένο είδος 
προπόνησης, εάν δεν έχει σκοπό να εξειδικευτεί σε 
αυτό. Έτσι η πιο ορθή προσέγγιση για έναν ασκούμε-
νο σε τέτοια ηλικία είναι ένας συνδυασμός αερόβιας 
και αναερόβιας άσκησης. Στις αερόβιες ασκήσεις συ-
μπεριλαμβάνονται οτιδήποτε περιλαμβάνει και βελ-
τιώνει την κατανάλωση οξυγόνου (τρέξιμο, κολύμβη-
ση, ομαδικά σπορ κ.λπ.). Να πούμε ακόμη ότι περίπου 
μέχρι την ηλικία των 25 υπάρχει η λεγόμενη μέγιστη 
πρόσληψη οξυγόνου, δηλαδή ο μέγιστος ρυθμός 
με τον οποίο το σώμα μπορεί να αντλεί οξυγόνο 
στους μύες. Επομένως σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ο 
αθλούμενος μπορεί να είναι άκρως αποδοτικός. Από 
εκεί και πέρα ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης είναι 
εξίσου ευεργετικές. Προπονήσεις με αντιστάσεις 
(βάρη, καλλισθενικές ασκήσεις, προπονήσεις τύπου 
cross και functional training) έχουν ως αποτέλεσμα 
μυϊκή ανάπτυξη και γερά οστά. Είναι σημαντικό ο 
άντρας να «χτίσει» από νεαρή ηλικία μια μυοσκελετι-
κή συναρμογή καθώς έρευνες έχουν αποδείξει ότι η 
πυκνότητα των οστών στην ηλικία των 25-30 καθορί-
ζει την οστική πυκνότητα στην υπόλοιπη ζωή. Συμπε-
ρασματικά, ο άντρας πρέπει να κατανοήσει το πόσο 
ωφέλιμο είναι να εισάγει την άσκηση οποιουδήποτε 
είδους στην καθημερινότητά του έτσι ώστε εκμεταλ-
λευόμενος τα πλεονεκτήματα που του προσφέρει η 
ηλικία του να αποκτήσει όχι μόνο βραχυπρόθεσμα 
αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Πες μου 
ποσο εισαι 
να σου πω 

τι γυμναστικn 
να κάνεις 

Τι 20, τι 40, τι 60, σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται ένας άντρας θα πρέ-
πει να κάνει γυμναστική. Ο Νίκος Βαλλιανάτος (Insta: nikos_vall) κάνει 
προπόνηση όσο θυμάται τον εαυτό του. Γυμναστήριο, τρέξιμο, κολύ-
μπι, έχει μαύρη ζώνη στο tang soo do. Επίσης είναι personal trainer 
και μας λέει τι θα πρέπει να κάνουμε ανάλογα με την ηλικία μας. 

Επιμέλεια: Τάκης Σκριβάνος 

Menś Fitness
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Ηλικίες 35-50
Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα η άσκηση, τουλάχιστον 
στην ενεργητική της μορφή, έρχεται συνήθως σε 
δεύτερη φάση καθώς οι υποχρεώσεις της καθη-
μερινότητας είναι αρκετά απαιτητικές και ίσως δεν 
αφήνουν περιθώρια χρόνου και ενέργειας για τον 
άντρα. Κι όμως αυτή είναι πιθανότατα η πιο κρίσιμη 
ηλικία για έναν άντρα να ασκείται όσο πιο τακτικά 
γίνεται. Οι σωματικές δυνατότητες αρχίζουν με αργό 
αλλά σταθερό ρυθμό να μειώνονται. Οι μύες αρχί-
ζουν να χάνουν τη μάζα και την ελαστικότητά τους. 
Επίσης επέρχονται αλλαγές και στον μεταβολισμό, 
με αποτέλεσμα ο άντρας να γίνεται πιο επιρρεπής 
στην απόκτηση επιπλέον βάρους, το οποίο μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο διαφόρων προβλημάτων 
υγείας. Σίγουρα λοιπόν η τακτική αερόβια άσκηση 
είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος στο να διατη-
ρήσει την καρδιοαναπνευστική του υγεία καθώς και 
ένα φυσιολογικό βάρος. Σε δεύτερη φάση, ασκήσεις 
ενδυνάμωσης έχουν ουσία καθώς ο ασκούμενος 
επιβραδύνει σημαντικά τη φυσική μυϊκή κατάπτωση 
και οστική απώλεια που επέρχεται με το πέρας των 
χρόνων. Εάν λόγω οποιουδήποτε παράγοντα έχουν 
επέλθει πόνοι σε αρθρώσεις, τένοντες κ.λπ. θα πρέ-
πει η επιλογή των δραστηριοτήτων μας να είναι καλά 
δομημένη έτσι ώστε η άσκηση να έχει την ελάχιστη 
δυνατή επίπτωση στα προβλήματα που υπάρχουν 
(για παράδειγμα, κολύμπι αντί για τρέξιμο ως αερό-
βια άσκηση και επιλογή καλλισθενικών ασκήσεων 
αντί βαρέων φορτίων για μυϊκή ενδυνάμωση).

Ηλικίες 50+
Η φυσική κατάπτωση σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 
αρχίζει και γίνεται πιο αισθητή. Η άσκηση όμως 
μπορεί να βοηθήσει πάλι σημαντικά και ουσιαστικά. 
Το καρδιοαναπνευστικό σύστημα και η διατήρηση 
του φυσιολογικού βάρους παραμένουν οι πρω-
ταρχικοί παράγοντες καλής υγείας του άντρα και 
ακολουθούν η ικανοποιητική νευρομυϊκή ισορροπία 
και συναρμογή που βοηθούν στην ευημερία του 
ατόμου και δρουν προληπτικά για την αποφυγή 
τραυματισμών κ.λπ. Έτσι, λοιπόν, προτείνουμε αε-
ρόβιες ασκήσεις χαμηλής όμως πρόσκρουσης ώστε 
να προφυλάσσονται οι αρθρώσεις από πιθανούς 
τραυματισμούς. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το 
περπάτημα, το κολύμπι καθώς και η ποδηλασία. 
Όσον αφορά τη μυϊκή ενδυνάμωση πρέπει πλέον να 
δοθεί περισσότερη βάση στον πυρήνα του σώματος, 
δηλαδή στους μύες της κοιλιάς και της πλάτης. Αυτό 
θα βοηθήσει ιδιαίτερα στο να αποφευχθεί η φυσι-
ολογική τάση του σώματος να καμπυλωθεί προς τα 
εμπρός. Δεν είναι μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα 
αλλά κυρίως η αποφυγή τραυματισμών λόγω κακής 
στάσης σώματος. Επιπλέον, λόγω του ότι η μέγιστη 
πρόσληψη οξυγόνου έχει μειωθεί αρκετά θα ήταν 
ιδανικότερο να αυξάνεται η συχνότητα και να μειώ-
νεται η ένταση της άσκησης. 

Συμπερασματικά, η επιλογή μιας αθλητικής δρα-
στηριότητας από έναν άντρα είναι πολυπαραγοντι-
κή. Η ηλικία συμπεριλαμβάνεται μέσα στην εξίσωση 
της επιλογής αυτής και θα ήταν ορθό η επιλογή της 
άσκησης να συνάδει με τη βελτίωση της υγείας και 
της ευημερίας μας και να μη λειτουργεί αντίθετα ως 
προς αυτά. Το σίγουρο πάντως είναι πως θα πρέπει 
όλοι να γνωρίζουμε ότι σε οποιαδήποτε ηλικιακή 
ομάδα και αν βρισκόμαστε η άσκηση έχει να μας 
προσφέρει ισχυρά οφέλη άμεσα στη σωματική και 
ψυχολογική μας υγεία και έμμεσα στους περισσότε-
ρους, αν όχι όλους, τομείς της ζωής μας.  ●

Συμπερασματικά, 
ο άντρας πρέπει να 

κατανοήσει το πόσο 
ωφέλιμο είναι να 

εισάγει την άσκηση 
οποιουδήποτε είδους 

στην καθημερινότητά 
του έτσι ώστε 

εκμεταλλευόμενος τα 
πλεονεκτήματα που του 
προσφέρει η ηλικία του 
να αποκτήσει όχι μόνο 
βραχυπρόθεσμα αλλά 

και μακροπρόθεσμα 
οφέλη.
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O σο κι αν φροντίζεις για τα μαλλιά, 
τα μούσια ή το ντύσιμό σου, αν δεν 
έχεις περιποιηθεί τη βάση σου τα 

άλλα μπορεί να πάνε και χαμένα. Η βάση σε 
αυτή την περίπτωση δεν είναι άλλη από την 
επιδερμίδα, που από μόνη της είναι ικανή να 
ανεβάσει ή να ρίξει όλη σου την εμφάνιση είτε 
δείχνοντας λαμπερή και υγιής είτε κουρα-
σμένη και ταλαιπωρημένη. Εμείς βρήκαμε τα 
βασικά tips που μπορείς να ακολουθήσεις για 
να την περιποιηθείς χωρίς πολλή δυσκολία 
και κόπο, ξοδεύοντας από λίγα ως καθόλου 
χρήματα.

1. Απόκτησε μία ρουτίνα περ-
ποίησης του προσώπου σου
Όχι, δεν χρειάζεται να αγοράσεις ειδικά 
serums, μάσκες και toners. Αρκούν τα βασι-
κά: ένα προϊόν καθαρισμού προσώπου, ένα 
scrub και μία ενυδατική κρέμα. Το πρώτο 
είναι καλό να το χρησιμοποιείς δύο φορές 
τη μέρα, μία αφότου ξυπνήσεις και μία πριν 
κοιμηθείς, ώστε να φύγουν η βρωμιά, οι ρύποι 
και η λιπαρότητα, που είναι βασικοί υπαίτιοι 
για την εμφάνιση ακμής και τη θαμπάδα του 
προσώπου. 
Με το scrub θα πρέπει να κάνεις απολέπιση 
στο πρόσωπό σου δύο φορές την εβδομά-
δα, ώστε να φύγουν τα νεκρά κύτταρα που 
φράζουν τους πόρους και να μείνουν μόνο 
τα υγιή. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο λαμπερή 
επιδερμίδα και σε λιγότερο αισθητές ρυτίδες 
και γραμμές του προσώπου. 
Η ενυδατική κρέμα ακολουθεί πάντα τα δύο 
προηγούμενα βήματα. Όχι μόνο θα ενυδατώ-
σει και θα ενδυναμώσει την επιδερμίδα σου 
με τις βιταμίνες και τις θρεπτικές ουσίες της, 
αλλά θα λειτουργήσει ως φράγμα ανάμεσα 
στο δέρμα σου και τους ρύπους και τις τοξίνες 
του περιβάλλοντος. 

2. Μην ξεχνάς την αντηλιακή 
προστασία
Η ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί λεκέδες και 
κηλίδες, εγκαύματα, κρεατοελιές και ρυτίδες. 
Χρειάζεται να προστατευόμαστε από αυτήν 
και να φοράμε αντηλιακό ή ενυδατική κρέμα 
με δείκτη προστασίας είτε είναι καλοκαίρι εί-
τε χειμώνας και είτε πρόκειται να εκτεθούμε 
σε αυτήν για τρεις ώρες είτε για δέκα λεπτά. 

3. Πρόσεχε πότε ακουμπάς 
το πρόσωπό σου
Ειδικά αν βρίσκεσαι έξω απόφυγε την επαφή 
των χεριών σου με το πρόσωπό σου, εκτός κι 
αν πρώτα τα έχεις πλύνει με νερό και σαπούνι 
ή αντισηπτικό. Διαφορετικά όλες οι βρωμιές 
και τα μικρόβια που έχεις ακουμπήσει θα 
μεταφερθούν πάνω σου, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της λάμψης του προσώπου σου ή 
ακόμα και κοκκινίλες και σπυράκια. 

4. Απόφυγε τις κακές 
συνήθειες 
Σύμφωνα με τους δερματολόγους, τρεις είναι 
οι πιο επιβλαβείς για το δέρμα σου συνήθειες: 
το κάπνισμα, το σολάριουμ και η ηλιοθερα-
πεία. Μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα 
σου θαμπή και κουρασμένη, να δημιουργή-
σουν έντονες ρυτίδες προσώπου και να σε 
κάνουν να δείχνεις αρκετά πιο γερασμένος. 
Ξανασκέψου το αν έχεις κακές συνήθειες!

5. Κάνεις ντους 
με τον σωστό τρόπο;
Αν ξοδεύεις πολλή ώρα στο ντους ξεπλένεις 
όλα τα προστατευτικά έλαια της επιδερμίδας 
σου, ενώ αν χρησιμοποιείς και καυτό νερό 
μειώνεις σημαντικά την ενυδάτωσή της. 
Περιορίσου σε δεκάλεπτα ντους με όσο πιο 
κρύο νερό αντέχεις. 

6. Γυμνάσου
Η γυμναστική μπορεί να βοηθήσει την επι-
δερμίδα με δύο τρόπους. Από τη μία, ο ιδρώτας 
εκμηδενίζει τις τοξικές ουσίες που «παρα-
φυλάνε» κάτω από το δέρμα μας. Από την 
άλλη, η συχνή άσκηση οδηγεί σε καλύτερη 
κυκλοφορία του αίματος στο σώμα μας και 
κατ’ επέκταση στην επιδερμίδα μας. Για να 
μη μιλήσουμε για όλα τα άλλα ευεργετικά της 
άσκησης στη σωματική υγεία και την ψυχική 
διάθεση!

7. Πρόσεχε τι τρως
Τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη (λευκό 
ψωμί, κέικ, σοκολάτα γάλακτος). Οδηγούν 
σε ξέσπασμα ακμής, ενώ η ζάχαρη συγκεκρι-
μένα εισχωρεί στο κολλαγόνο (υπεύθυνο για 
την ελαστικότητα του δέρματος) με αποτέλε-
σμα το σώμα να το αποβάλλει.
• Καφές, αλκοόλ και αλάτι. Οδηγούν σε αφυ-
δάτωση και κατ’ επέκταση σε συρρίκνωση 
των επιδερμικών μας κυττάρων που είναι 
υπεύθυνα για τη λάμψη και τη σφριγηλότητα 
του προσώπου μας. 
• Γαλακτοκομικά. Αν και δεν γνωρίζουμε την 
αιτία, υπάρχει μία σταθερή συσχέτισή τους 
με την ακμή.
• Σολομός. Περιέχει ασταξανθίνη ή, αλλιώς, 
το «πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό της φύσης», 
που ανεβάζει την παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαχιστοποιεί τις συνέπειες του ήλιου στο 
δέρμα μας. 
• Οτιδήποτε είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, E 
και C (λαχανίδα, πορτοκαλί πιπεριά, αμύ-
γδαλα, μπρόκολο). Προσφέρει ελαστικότητα 
στην επιδερμίδα και μειώνει τη φθορά της. 
• Πράσινο τσάι. Είναι πλούσιο σε κατεχίνες, 
οι οποίες βελτιώνουν την ελαστικότητα της 
επιδερμίδας και την προστατεύουν από την 
ηλιακή ακτινοβολία. ● 

    tips 
για υγιή 
αντρική 
επιδερμίδα
Της Νικολέττας Σταμάτη

Life
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Τα νέα trends σΤο
ανΤρικο κούρέμα

Οι τάσεις όπως τις ορίζουν τα πιο δημοφιλή μπαρμπέρικα της Αθήνας 
Της ΚαΤερίνας Καμπόςόυ

Η 
σχέση του μπαρμπέρη με τον πε-

λάτη του είναι μια σχέση εμπιστο-

σύνης, που χτίζεται καθημερινά 

και ξεκινάει από την πρώτη στιγμή 

που ο τελευταίος θα εμπιστευτεί 

την εικόνα του στον πρώτο. Άλλωστε το μπαρμπέρικο 

είναι ο χώρος που καταρρίπτει τα κλισέ σχετικά με τον 

καλλωπισμό του άντρα, ο οποίος πλέον ακολουθεί τις 

τάσεις, δοκιμάζει νέα trends και αφήνεται στα χέρια 

των ειδικών. Έτσι κι εμείς ρωτήσαμε κάποια από τα πιο 

δημοφιλή μπαρμπέρικα της πόλης για να μάθουμε τις 

«εντολές» του σύγχρονου αντρικού grooming. Αλλά 

ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: κουρέας ή 

μπαρμπέρης;

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βασιλόπουλο, υπεύθυνο 

του Kerk’s Barbershop στη Πανόρμου, πρόκειται για 

δύο έννοιες που βρίσκονται πολύ κοντά: «Ο μπαρμπέ-

ρης παραδοσιακά έχει να κάνει με το ξύρισμα κι ο κου-

ρέας με το κούρεμα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

ο κουρέας δεν γνωρίζει από grooming ή ο μπαρμπέ-

ρης δεν μπορεί να επιμεληθεί ένα κούρεμα που ανήκει 

στις τελευταίες τάσεις. Ανάμεσα σε αυτές μάλιστα, 

πέρα από το κλασικό “σβήσιμο” και ξύρισμα, είναι και 

το λεγόμενο κούρεμα του Καίσαρα. Αυτό ακριβώς δη-

λαδή που βλέπουμε στις προτομές του Καίσαρα της 

Αρχαίας Ρώμης με τα μυτάκια στο κούτελο!».

Στα grooming trends του 2020, βέβαια, σύμφωνα τον 

Κυριάκο είναι περισσότερο από ποτέ και η χρήση των 

καλλωπιστικών προϊόντων. Μερικές δεκαετίες πριν 

οι άντρες δεν χρησιμοποιούσαν καν αποσμητικό και 

η αντρική περιποίηση ήταν ταμπού. Πλέον όμως θα 

αναζητήσουν ενυδατική κρέμα προσώπου, προϊόντα 

για τη ξηροδερμία, ειδικά λάδια για το μούσι.

Όλα αυτά βέβαια με σεβασμό στην ιδιότητα και το 
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Ο κουρέας πρέπει να είναι ο άνθρωπός σου. Αυτός που 
εμπιστεύεσαι. Αυτό ακριβώς είναι το Kerk’s Barbershop, 
το οποίο μόλις γιόρτασε 5 χρόνια επιτυχημένης λει-
τουργίας. Πέντε χρόνια στη διάρκεια των οποίων εκα-
τοντάδες άντρες βγήκαν από την πόρτα του αναζω-
ογονημένοι, περισσότερο χαλαροί, σίγουροι για την 
εμφάνισή τους. Στο Kerk’s Barbershop αντιμετωπίζουν 
το κούρεμα σαν ιεροτελεστία. Θα σας ακούσουν, θα 
σας προτείνουν, θα σας ενημερώσουν για τις νέες τά-
σεις, πριν αποφασίσετε τι προτιμάτε, ίσως ένα κούρε-
μα κλασικό ή με σβησίματα. Αν πάλι διαθέτετε γενειά-
δα, θα την περιποιηθούν με λάδι που ενυδατώνει την 
επιδερμίδα και τρέφει τα γένια και θα τη διαμορφώ-
σουν σύμφωνα με την αισθητική σας. Το ίδιο θα συμβεί 
και με το μουστάκι σας. Μη διστάσετε να τους πάρετε 
τηλέφωνο και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, σε ένα χώρο 
που σχεδιάστηκε με μοναδικό σκοπό την ευεξία και 
την περιποίηση του άντρα. Extra tip: Εδώ θα βρείτε 
και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων περιποίησης. Ώρες 
λειτουργίας: Δευτ. & Τετ. 10.00-17.00, Τρ., Πέμ. & Παρ. 
09.00-20.00, Σάβ. 09.00-17.00.

◆Πανόρμου 11-13, 2130336422, 
www.kerksbarbershop.gr, fb: Kerk’s Barbershop

Ker K’s 
Ba r Ber s h o p

Όταν η περιποίηση του 
άντρα είναι ιεροτελεστία
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επάγγελμα του πελάτη. Ο Φώ-

της Κοσμάς, ιδιοκ τήτης του 

Gentlemens Only στο Παγκράτι, 

κουρεύει σε μία από τις πιο ζω-

ντανές γειτονιές της πόλης. Από 

εκεί περνούν, εκτός από περα-

στικοί, πολιτικοί, επιχειρηματίες, 

δικηγόροι και γενικά εργαζόμενοι 

από τα γραφεία στη Βασιλίσσης 

Σοφίας. Αρκετοί από αυτούς έχουν 

μπίζνες προφίλ που δεν πρέπει να αλ-

λοιωθεί, άλλοι πάλι επιθυμούν casual 

στιλ. Πρόκειται λοιπόν για δύο διαφορετι-

κούς κόσμους, που όμως έχουν ένα κοινό 

σημείο επαφής, είναι άντρες. 

«Η Αθήνα, και ειδικά το Παγκράτι, χαρακτη-

ρίζεται από μια ποικιλομορφία ανθρώπων. 

Κατά τη διάρκεια μιας μέρας στο κουρείο, συ-

ναντάς και συναναστρέφεσαι πολλά διαφορετικά 

είδη ανθρώπων. Από τον γείτονά σου που γνωρίζεις 20+ 

χρόνια, μέχρι τον επιχειρηματία, τον ηθοποιό, τον πολι-

τικό αλλά και τον τουρίστα. Κάθε προσωπικότητα είναι 

μοναδική γι’ αυτό και πάντα προσπαθείς να δώσεις τον 

καλύτερο σου εαυτό!» εξηγεί ο Φώτης και συμπληρώνει: 

«Φέτος, η μόδα στο αντρικό κούρεμα επιτάσσει fade 

κουρέματα. Το fade είναι μια τεχνική ξυρίσματος που 

δίνει έμφαση στην πυκνότητα της τρίχας στην κορυφή 

του κεφαλιού ενώ “σβήνει έντονα” στα πλάγια. Μπορεί 

να συνδυαστεί είτε με pompadour, εννοώντας “μαλλιά 

γυρισμένα προς τα πίσω” με όγκο, είτε με φράντζα δεξιά 

ή αριστερά ανάλογα τον τύπο του καθενός. Και φυσικά, 

με slicked back, σαν να λέμε μαλλιά “κολλημένα” πίσω. 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να σταθούν σαν επίσημο 

αλλά και σαν καθημερινό look. Ακόμη, μια νέα τάση είναι 

το buzz cut ή αλλιώς κούρεμα “με την ψιλή”. Είναι ένα 

κοντό κούρεμα για το οποίο ο πελάτης δεν θα χρειαστεί 

πολύ χρόνο μπροστά στον καθρέφτη του».

«Εμείς κλείνουμε περισσότερο σε δεκαετίες ’30, ’40 και 

’50 με τις σύγχρονες τεχνικές βασισμένες στη γεωμε-

τρία» προσθέτει ο Χρήστος 

Παπάς,  ιδιοκ τήτης του 

Ηood Branded στη Ν. Φιλα-

δέλφεια. 

O πελάτης πρέπει πάνω 

από όλα να νιώσει ελεύθε-

ρος να προτείνει οτιδήποτε 

φαντάζεται. Άλλωστε, όπως 

οι γυναίκες νιώθουν οικεία με 

την αισθητικό τους, πλέον κάτι 

παρόμοιο συμβαίνει και με τους 

άντρες που εμπιστεύονται στον 

μπαρμπέρη το μουστάκι τους, ο οποί-

ος μάλιστα μετά από τις πολλές επισκέ-

ψεις γίνεται κάτι σαν τον ψυχολόγο τους, 

σύμφωνα με τον Χρήστο. «Όλα ξεκινούν από 

την εμπιστοσύνη που έχει ο κουρέας με τον πελά-

τη, η οποία αν κερδηθεί κάνει τον τελευταίο πιο δεκτικό 

σε προτάσεις για κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. 

Ο κουρέας είναι κάτι σαν ψυχολόγος και καλός ακρο-

ατής. Σκοπός μας είναι όταν έρχεται σε εμάς να νιώθει 

οικεία, όπως σε έναν χώρο με φίλους».

Και κάθε πότε κουρευόμαστε; Δηλαδή, εντάξει, πήγες 

για κούρεμα, βγήκες ωραιότερος, αλλά πόσο θα διαρκέ-

σει; Για το καλύτερο αποτέλεσμα και για κοντό ή μέτριο 

μαλλί, το ιδανικό είναι 18 με 24 ημέρες, λέει ο Θοδωρής 

Κακούρης, ιδιοκτήτης του Barber House, στον Γέρακα. 

Αν πάλι το μαλλί είναι πιο μακρύ, και αναλόγως την υφή 

του (θα σου εξηγήσει ο κουρέας σου), πάμε στις 30 με 40 

ημέρες.  

Στέλεχος σε επιχείρηση, bartender ή μαθητής στη 
δευτέρα λυκείου, είσαι ένας άντρας που θέλει να 
είναι περιποιημένος. Το Barber House είναι το σω-
στό μέρος. Ατμοσφαιρικό, με μεγάλους καθρέφτες 
και ξεκούραστες δερμάτινες πολυθρόνες, και αν-
θρώπους που ξέρουν τέλεια τη δουλειά τους. Ο 
Θοδωρής, ιδιοκτήτης του Barber House, καθώς 
και όλη η ομάδα, είναι απόλυτα ενημερωμένοι και 
εξειδικευμένοι στα αγαπημένα old και new school 
κουρέματα. Αξεπέραστα στιλ από τις δεκαετίες του 
’30, του ’40, του ’50 αλλά και όλες οι νέες τάσεις, θα 
βρουν την καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπό σου 
κι εσύ θα περπατάς με το κεφάλι ψηλά σίγουρος 
για την εμφάνισή σου. Μαζί με τα κουρέματα, θα 
απολαύσεις και παραδοσιακό ξύρισμα, με ζεστές 
πετσέτες και φαλτσέτα, αλλά και την απαραίτητη 
περιποίηση στο μούσι ή το μουστάκι σου και μην 
ξεχάσεις να ρωτήσεις τα παιδιά για τη μεγάλη γκά-
μα από προϊόντα περιποίησης για να είσαι όπως 
θέλεις και πρέπει κάθε μέρα. Extra tip: Το Barber 
House είναι το μοναδικό κουρείο όπου θα βρεις και 
κάλτσες, χρωματιστές και με σχέδια, από τη Happy 
Socks, τη διασημότερη εταιρεία στον κόσμο.

◆ Αιτωλίας 30, Γέρακας, 2114065213, 
fb: Barber House

Ba r Ber  Ho use  

Ειδικοί στα old & 
new school κουρέματα
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Εκτός από σπουδαίος επαγγελματίας, ο Φώτης Κοσμάς 
είναι ο άνθρωπος που θα σας κάνει να αισθανθείτε αμέ-
σως άνετα, σαν να επισκέπτεστε το κουρείο του χρόνια, 
ίσως κι από το 1998, όταν το άνοιξε για πρώτη φορά! Ο 
Φώτης, που λέτε, όχι μόνο θα σας ακούσει αλλά θα σας 
πει και τις δικές του ιδέες και να είστε σίγουροι ότι φεύ-
γοντας, εκτός από ένα μεγάλο χαμόγελο, θα είστε και 
απολύτως σίγουροι για την εικόνα σας. Ο Φώτης έχει 
ειδικότητα σε πολλά. Σε κλασικά και μοντέρνα κουρέμα-
τα, στην περιποίηση της γενειάδας και του μουστακιού, 
σε ένα φρεσκάρισμα που ίσως θέλετε για μια έκτακτη 
έξοδο. Παράλληλα με αυτά, μπορεί να αναλάβει ακόμη 
τη θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής αλλά και της επι-
δερμίδας του προσώπου σας με μάσκες καθαρισμού που 
θα σας αναζωογονήσουν για τα καλά. Όλα αυτά σε ένα 
ιδιαίτερο και φιλόξενο χώρο, πάντα με πολύ καλές τιμές, 
τις οποίες μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του.

◆Αρριανού 22 & Πολέμωνος, Παγκράτι, 
2107228563,www.gentlemen-only.gr,

 fb: GentlemenOnlybyFotisKosmas, 
Insta: gentlemen_only_by_fotis_kosmas

Gen t l em en  On l y
By Fotis Kosmas

Όταν ο Φώτης κάνει 
μαγικά με ψαλίδι!

Φροντίδα, χαλάρωση, ευεξία και σίγουρα μια εικόνα 
που θα σου αρέσει και θα την ευχαριστηθείς. Αρκεί 
να αφεθείς στα χέρια της έμπειρης ομάδας του Hood 
Branded. Τα παιδιά εδώ είναι εξειδικευμένα στα κλα-
σικά κουρέματα και το παραδοσιακό ξύρισμα. Θα σου 
προτείνουν διαχρονικά στιλ κουρέματος από τις δεκα-
ετίες του ’30, του ’40 που θα ταιριάξουν απόλυτα στο 
πρόσωπό σου, ενώ το παραδοσιακό ξύρισμα είναι μια 
αληθινή ιεροτελεστία που πρέπει να βιώσεις: ζεστές 
πετσέτες, ξύρισμα με φαλτσέτα, κρέμες που θα αγα-
πήσει η επιδερμίδα σου. Στο Hood Branded θα περιποι-
ηθούν, φυσικά, και τα γένια ή το μουστάκι σου, πάντα 
με έμφαση στο πιο κλασικό look, ενώ στον ίδιο χώρο, 
μέσα στο κουρείο, θα ανακαλύψεις και κάποια πολύ 
ενδιαφέροντα ρούχα της ομάδας του Hood Branded 
με old school στάμπες. Extra tip: Μπορείς να κλείσεις 
online το ραντεβού σου από την ιστοσελίδα του. 

◆Πίνδου 20, Νέα Φιλαδέλφεια, 2102583437, 
www.hoodbranded.com, 

insta: hoodbrandedbarbershop,
 fb: Hood Branded A.C. Barbershop

HOOd  Br a n d ed  a .C. 
Ba r Ber s HOp 

Ειδικοί στα κλασικά κουρέματα 
και το παραδοσιακό ξύρισμα
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Πόσα είδη υβριδικών 
συστηµάτων υπάρχουν;

Τα είδη υβριδικών συστηµάτων που βρίσκο-
νται ποσοστιαία σε τεράστιο βαθµό χρήσης 
από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες, είναι τρία.
Hybrid ∆ιαθέτει βενζινοκινητήρα ή πετρε-
λαιοκινητήρα και ηλεκτρικό κινητήρα µε 
µπαταρία. Εδώ, ο κινητήρας εσωτερικής καύ-
σης φορτίζει την ηλεκτρική µπαταρία.
Plug-in Hybrid Παρόµοια τεχνολογία µε 
το βασικό υβριδικό σύστηµα, αλλά η ηλε-
κτρική µπαταρία µπορεί επίσης να φορτι-
στεί µε σύνδεση σε ένα σηµείο φόρτισης.
Range Extenders Πρόκειται για ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα µε µικρό κινητήρα εσωτερι-
κής καύσης που φορτίζει τις µπαταρίες, µε 
σκοπό να επεκτείνουν την αυτονοµία των 
αυτοκινήτων τους.

Αναλυτικά

HYBRID Σε πολύ βασικούς όρους, ένα υβριδι-
κό αυτοκίνητο διαθέτει κινητήρα βενζίνης ή 
πετρελαίου και ηλεκτροκινητήρα. Η ιδέα εί-
ναι ότι το ηλεκτρικό µοτέρ προωθεί το αυτο-
κίνητο και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης 
φορτίζει την µπαταρία. Σήµερα, υπάρχουν 
διαφορές στα χρησιµοποιούµενα συστήµα-
τα σε αυτή την πρωτόλεια µορφή υβριδικού 
συστήµατος. Σε ορισµένα µοντέλα ο συµ-
βατικός κινητήρας είναι η κύρια πηγή ισχύ-
ος και ο ηλεκτροκινητήρας είναι εκεί για να 
παρέχει περισσότερη ισχύ όταν χρειάζεται, 
όπως όταν επιταχύνουµε για να προσπερά-
σουµε. Άλλα οχήµατα µπορούν να διανύουν 

µικρές αποστάσεις µε την ισχύ της µπαταρί-
ας και µόνο, κάτι που είναι καλό για σύντοµες 
µετακινήσεις ή χρήση στην πόλη.

P L U G - I N  H Y B R I D  Είναι επίσης γνωστό και 
ως plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), το 
οποίο παίρνει µέρος ή τη µεγαλύτερη ποσό-
τητα ενέργειας από την ηλεκτρική ενέργεια 
που αποθηκεύεται στις µπαταρίες του αυτο-
κινήτου. Το PHEV εξακολουθεί να χρησιµο-

ποιεί κινητήρα µε βενζίνη, αλλά ο κινητήρας 
εσωτερικής καύσης µπαίνει σε λειτουργία 
όταν η µπαταρία δεν έχει πλέον τη δύναµη 
ενέργειας που απαιτείται. Ορισµένες µπατα-
ρίες µπορούν να φορτιστούν σε κανονικές 
ηλεκτρικές πρίζες στο σπίτι ή στην εργα-
σία µας ή σε ηλεκτρική. Υπάρχουν βέβαια και 
µπαταρίες που θα απαιτούν από τους οδη-
γούς να βρουν µεγαλύτερες ποσότητες ηλε-
κτρικού ρεύµατος –για να φορτιστούν– που 
συνήθως δεν υπάρχουν στα σπίτια. Σήµερα 
δοκιµάζονται πειραµατικά λύσεις ασύρµα-
της ή επαγωγικής φόρτισης, µε  σχέδια για 
την κατασκευή δικτύων επαναφόρτισης και 
δηµόσιων σταθµών επαναφόρτισης κατά 
µήκος των Εθνικών Οδών.

R A N G E  E X T E N D E R S  Αυτά τα συστήµατα κι-
νούν τα οχήµατα χρησιµοποιώντας καθαρά 
ηλεκτρική ενέργεια και διαθέτουν έναν πολύ 
µικρό βενζινοκινητήρα για να λειτουργήσει 
ως γεννήτρια φόρτισης των µπαταριών, οπό-
τε δεν υπάρχει φόβος να εξαντληθεί η ισχύς 
ή να περιοριστεί σηµαντικά η αυτονοµία.

Τι είναι τα υβριδι-
κά συστήµατα 

που καταλαµβά-
νουν µε ραγδαίο 
ρυθµό την αυτο-
κίνηση; Πόσα εί-

δη υπάρχουν σή-
µερα και πώς λει-
τουργεί το καθέ-

να; Στο τέλος του 
άρθρου θα τα 

γνωρίζετε όλα!

Του Θωµά Κ. 
Ευθυµίου

Hybridera!
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Οι τύποι φόρτισης

Υπάρχουν τρεις τύποι φόρτισης των µπατα-
ριών των υβριδικών οχηµάτων:
α) Rapid που δίνει µια φόρτιση 80% σε πε-
ρίπου 30 λεπτά β) Fast, δηλαδή η γρήγορη 
φόρτιση του αυτοκινήτου σας σε λίγες ώρες 
µπορεί να είναι αποδοτική, αν µπορείτε να 
συνδεθείτε όταν ψωνίζετε σε ένα πάρκο 
λιανικής πώλησης ή βλέπετε ταινία σε χώ-
ρο αναψυχής και γ) Standard, όπου απαι-
τούνται περίπου έξι ώρες για πλήρη φόρτι-
ση και οι οποίες είναι ιδανικές για χρέωση 
κατά τη διάρκεια της νύχτας και µε τη χρήση 
των φθηνότερων νυχτερινών τιµολογίων.

Mild hybrid

Υπ άρχ ει  επί σ η ς µ ια  π αρ α λ λα γ ή π ου 
ον ο µ ά ζ ε τ α ι  ήπι ο  υ βρ ι δ ι κό  σ ύ σ τ ηµ α 
(mild hybrid), που δεν λειτουργεί µόνο µε 
τον ηλεκτρικό κινητήρα. Ο ηλεκτρικός κινη-
τήρας του απλά βοηθά τον κινητήρα εσωτε-

ρικής καύσης όταν απαιτείται περισσότερη 
ισχύς. Όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να επι-
βραδύνει ή παραµένει ακίνητο, η µονάδα 
ελέγχου σβήνει τον κινητήρα έτσι ώστε το 
όχηµα να µην καίει καύσιµο ή να ρυπαίνει 
τον αέρα. Όταν ο οδηγός ξεκινάει το αυτοκί-
νητο ή επιταχύνει, η µπαταρία εκκινεί ξανά 
τον κινητήρα.

Τελικά, να αγοράσω 
υβριδικό αυτοκίνητο;

Αν η αγορά για τα αµιγώς ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα είναι στα σπάργανα, τα υβριδικά οχή-
µατα σηµειώνουν ραγδαίες αυξήσεις στις 
πωλήσεις. Ωστόσο είτε αµιγώς ηλεκτρικά, 
είτε κάθε είδους υβριδικά, τα επόµενα χρό-
νια θα έχουν την τιµητική τους, µια και γίνε-
ται κατανοητή η συνεπής προσπάθεια απε-
ξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα.
Σχετικά µε τη νέα αυτή τάση, το κλειδί εί-
ναι η αύξηση του δικτύου επαναφόρτισης 
που θα καθιστά εύκολη τη φόρτιση ενός ηλε-

κτρικού αυτοκινήτου, όπως σήµερα έχουµε 
τη δυνατότητα να φουλάρουµε ένα παραδο-
σιακό αυτοκίνητο που κινείται µε καύσιµα. Ο 
αριθµός των σηµείων επαναφόρτισης δεί-
χνει να αυξάνεται γρήγορα και η διαθεσιµό-
τητα σύντοµα θα είναι πολύ πιο εύκολη.
Μεγάλη συµµετοχή στην απόφαση για από-
κτηση ενός τέτοιου αυτοκινήτου θα παίξει 
ασφαλώς και η βελτίωση της χωρητικότη-
τας και της απόδοσης της µπαταρίας. Αν οι 
αναλυτές έχουν δίκιο και υπάρχει κάθε λό-
γος να πιστεύουν ότι θα έχουν, σε µόλις τρία 
χρόνια το 50% της νέας αγοράς αυτοκινή-
των θα είναι ηλεκτρικό ή υβριδικό.

Συνοπτικά, αν µπορείτε, ναι, πάρτε υβριδικό 
όχ ηµ α .  Α λ λά να γ νωρί ζ ε τ ε ότ ι  π λην 
του range extender, τα άλλα συστήµατα είναι 
ιδανικά µόνο για το περιβάλλον της πόλης 
και τις καθηµερινές σας µετακινήσεις τύπου 
σπίτι-γραφείο-σουπερµάρκετ-σπίτι. Αν βγεί-
τε εθνική οδό, ή αυτοκινητόδροµο, ο κινητή-
ρας εσωτερικής καύσης θα είναι αυτός που 
θα σας κινεί… A
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T ο κρασί έχει 
μια πολυ-
πλοκότητα 

που δεν συναντάμε 
σε κανένα άλλο 
αλκοολούχο ποτό. 
Έχει τη δική του ιε-
ροτελεστία, τα δικά 
του μυστικά, είναι 
ένας ολόκληρος, 
μοναδικός κόσμος. 
Αυτός ο κόσμος 
δεν έχει να κάνει 
με την ποσότητα 
των ποτηριών που 
θα καταναλώσεις 
αλλά με την από-
λαυση πίσω από 
κάθε γουλιά. Για να 
απολαύσεις πραγ-
ματικά ένα κρασί, 
πρέπει πρώτα να 
το καταλάβεις. Να 
ανακαλύψεις τα 
αρώματά του, να 
βρεις τις γεύσεις 
του, να αντιληφθείς 
πώς αυτή η γεύση 
μεταμορφώνεται 
σε κάτι άλλο μόλις 
το συνδυάσεις με 
το σωστό φαγη-
τό. Πάνω απ’ όλα, 
όμως, ας έχουμε 
στο μυαλό μας ότι 
το κρασί είναι μια 
ευχάριστη γέφυρα 
για να έρθουμε όλοι 
πιο κοντά. 

Πώς κρατάμε το ποτήρι
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα ποτήρια του κρασιού 
έχουν σχήμα τουλίπας; Για δύο λόγους… Πρώτον, γι-
ατί το μεγάλο άνοιγμα στο ποτήρι επιτρέπει το κρασί 
να «αναπνεύσει» και να βγάλει όλα τα αρώματά του. 
Δεύτερον, γιατί η βάση του μας επιτρέπει να το κρα-
τάμε χωρίς να επηρεάζουμε τη θερμοκρασία του. Το 
κρασί έχει συγκεκριμένη θερμοκρασία σερβιρίσμα-
τος, όμως όταν η παλάμη μας ακουμπάει το τοίχωμα 
του ποτηριού μεταφέρει θερμότητα, κάτι που επη-
ρεάζει τη θερμοκρασία του υγρού. Για αυτό και ποτέ 
δεν κρατάμε ένα ποτήρι κρασιού από το κύπελλο.

Οινογνωσία για όλους
Μάτι, μύτη, στόμα. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας 
κάθε κρασιού. Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι 
κάθε βήμα έχει και το δικό του λεξιλόγιο, τις δικές 
του κινήσεις, μια ολόδικιά του άλφα-βήτα...

Μάτι 
Κρατάς το ποτήρι σε μια κλίση 45°. Τι βλέπεις; Έχει 
σκούρο, αδιαπέραστο χρώμα ή είναι διάφανο, 
αφήνοντας το βλέμμα να το διαπεράσει; Τα φρέ-
σκα κόκκινα κρασιά είναι έντονα πορφυρά, ενώ τα 
κόκκινα κρασιά που έχουν παλαιώσει έχουν ένα 
πιο σκούρο κόκκινο που σε ορισμένες περιπτώσεις 
φτάνουν και το ανοιχτό καφέ. Από την άλλη, τα 
φρέσκα λευκά κρασιά, καθώς γυρίζουμε το ποτήρι 
παίρνουν ανταύγειες πρασινωπές στην περίπτωση 
που είναι ξηρά. Όταν μιλάμε όμως για ένα επιδόρ-
πιο λευκό οίνο η απόχρωσή του φτάνει το έντονο 
σκούρο κίτρινο χρώμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
είτε το κρασί είναι κόκκινο, είτε είναι λευκό, η απου-
σία διαύγειας υποδηλώνει κακή ποιότητα.

Μύτη 
Κανόνας πρώτος: κρατώντας το ποτήρι (πάντα) 
από τη βάση το περιστρέφουμε με γρήγορες κινή-
σεις (με λίγη εξάσκηση αυτό γίνεται και στον αέρα, 
διαφορετικά, αν δυσκολεύεστε περιστρέψτε το 
ποτήρι πάνω στο τραπέζι). Σημείωση: αυτό το κά-
νουμε για να μπορέσει το κρασί να απελευθερώσει 
τα αρώματά του και να μπορέσουμε πιο εύκολα να 
τα καταλάβουμε. Στην περίπτωση που δεν έχουμε 
σκοπό να μυρίσουμε το κρασί, όμως, η κίνηση δεν 
έχει κανένα νόημα. Στη συνέχεια φέρνουμε το 
ποτήρι πολύ κοντά στη μύτη μας και παίρνουμε βα-
θιές, κοφτές ανάσες. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε 
είναι αν το άρωμα μας είναι ευχάριστο. Αν υπάρχει η 
παραμικρή υποψία κλεισούρας, μούχλας ή φελλού 
στο ποτήρι, κάτι δεν πάει καλά. Αν δεν υπάρχει, 

προχωράμε… Ποια μυρωδιά καταλαβαίνεις πιο 
έντονα; Στα αλήθεια, εδώ δεν υπάρχει καμία λαν-
θασμένη απάντηση. Και αυτό γιατί ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος καταχωρεί τις μυρωδιές με βάση τις 
δικές του εμπειρίες. Αν, για παράδειγμα, ο παππούς 
σου έπινε κάθε μέρα ελληνικό καφέ και εσύ έχεις 
συνδέσει το άρωμα του ελληνικού καφέ με τον 
παππού σου, τότε κάθε φορά που θα μυρίζεις το 
ίδιο άρωμα θα σου έρχεται στο μυαλό αμέσως ο… 
παππούς. Από εκεί και πέρα, όλοι συμφωνούμε ότι 
το γρασίδι ή τα κόκκινα φρούτα έχουν μια χαρα-
κτηριστική μυρωδιά. Ο μόνος τρόπος να βρούμε 
όλα τα αρώματα που αναδύει ένα κρασί είναι να… 
μυρίζουμε προσεκτικά και να καταχωρούμε αυτές 
τις μυρωδιές συνειδητά, σαν να είναι λέξεις. Όσες 
περισσότερες λέξεις γνωρίζουμε, τόσο πιο πολύ θα 
καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του κρασιού.

Στόμα 
Η «μύτη» μάς έχει ήδη προϊδεάσει για τη γεύση που 
θα έχει το κρασί. Στην ουσία, δοκιμάζοντας, πάμε να 
επιβεβαιώσουμε τις υποψίες μας. Πώς δοκιμάζουμε, 
όμως; Κρατάμε μια μικρή γουλιά στο στόμα και τη 
«γυρίζουμε» ώστε να έρθει σε επαφή με όλα τα ση-
μεία της γλώσσας και του ουρανίσκου. Εδώ θα πρέπει 
να βρούμε μια σειρά από χαρακτηριστικά και μερικά 
από αυτά είναι η φρουτώδης γεύση (όσα περισσότε-
ρα φρούτα υπάρχουν στο κρασί τόσο το καλύτερο), 
το γεμάτο σώμα (η ευχάριστη αίσθηση ότι πίνουμε 
ένα «πλούσιο» κρασί με μεγάλη πυκνότητα), η σωστά 
ισορροπημένη οξύτητα. Οι τανίνες είναι ένας πολύ 
συνηθισμένος όρος, τον συναντάμε όμως μόνο σε 
κόκκινα κρασιά καθώς πρόκειται ουσιαστικά για τις 
ενώσεις που περιέχει το κόκκινο κρασί. Ένα κρασί 
με έντονες τανίνες απορροφάει όλα τα υγρά από το 
στόμα, και αυτός είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να 
τις αντιληφθούμε. Επίγευση λέμε το διάστημα κατά 
το οποίο η γεύση του κρασιού παραμένει στο στόμα 
μας. Όσο μεγαλύτερο αυτό το διάστημα, τόσο πιο μα-
κρά η επίγευση και τόσο καλύτερο το κρασί.

Κρασί και φαγητό 
Ένα κρασί μπορεί να απογειώσει ένα φαγητό ή να το 
καταστρέψει. Για να συνδυάσουμε σωστά ένα κρασί 
αρκεί να ξέρουμε ότι ταιριάζει με παρόμοιες γεύσεις 
και όχι με αντίθετες. Για παράδειγμα αν ένα κρασί 
βγάζει νότες μπαχαρικών ταιριάζει με φαγητά πλού-
σια σε μπαχαρικά, αν βγάζει φρούτα με φρούτα, αν 
είναι πλούσιο με έντονες τανίνες, ταιριάζει ιδανικά 
με κόκκινο κρέας. Αυτός είναι ο λόγος που τα γλυκά 
κρασιά συνοδεύουν μόνο επιδόρπια. A  

Όλα όσα ήθελες 
πάντα να μάθεις 
για το κρασι
 ...αλλά κανείς δεν σου είπε

Της Κατερίνας Βνάτσιου

Menś Taste
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Εμβληματικές 
ελληνικές 
ποικιλίες
• Ασύρτικο (Σαντορίνη)
• Μοσχοφίλερο (Μα-
ντίνεια)
• Αγιωργίτικο (Νεμέα)
• Ξινόμαυρο (Νάουσα)

Μερικές  
ακόμα ελληνι-
κές ποικιλίες, 
που είναι  
καυτές τώρα
• Κυδωνίτσα 
(Πελοπόννησος)
• Σαββατιανό (Αττική)
• Βοστιλύδης 
(Επτάνησα)
• Αυγουστιάτης 
(Ζάκυνθος)
• Βιδιανό (το πιο 
ξακουστό... τση Κρή-
της ούλης! Εξίσου 
διάσημα είναι όμως η 
Βηλάνα και το Πλυτό)

Οι πιο 
γνωστές 
διεθνείς 
ποικιλίες

• Chardonnay
• Sauvignon blanc
• Cabernet Sauvignon
• Merlot
• Syrah

Φυσικά - Βιολογι-
κά κρασιά Κρασί 
από σταφύλια που 

έχουν παραχθεί με βι-
ολογικό τρόπο από την αρ-
χή ως το τέλος, χωρίς την 
παρουσία φυτοφαρμάκων 
ή άλλων χημικών. Πρόκει-
ται για τη νέα μεγάλη τάση 
στον κόσμο του κρασιού. 

Ροζέ κρασιά Για πολύ καιρό 
αυτή η κατηγορία κρασιών 
ήταν παραμελημένη, τα τε-
λευταία χρόνια όμως αυτό 
έχει αλλάξει. Στη Γαλλία η 
κατανάλωση των ροζέ έχει 
ξεπεράσει εκείνη των λευ-
κών, ενώ οι έλληνες οινοπα-
ραγωγοί έχουν παρουσιά-
σει κάποια ομολογουμένως 
εξαιρετικά κρασιά. 

Orange Wines Κρασιά από 
λευκές ποικιλίες σταφυλι-
ού οι οποίες όμως κατά την 
οινοποίησή τους παραμέ-
νουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα με τις φλούδες. 
Όσο περισσότερο κρατάει 
αυτή η διαδικασία, τόσο πιο 
έντονο το πορτοκαλί χρώ-
μα στο ποτήρι.

Hot 
Now!
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[...] Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα από την κόσμο προ 
της ενηλικίωσης, καθώς έχει ύψιστη σημασία τους μαλά-
κες να τους σταματάμε από την πιο τρυφερή τους ηλικία.

Ο νταής μαλάκας
Δημοφιλής εξαιτίας του φόβου που προκαλεί στους συ-
νομηλίκους του, και ολοένα πιο αχόρταγος επομένως γι’ 
αυτή τη μεθυστική δύναμη, ο μαλάκας στο σχολείο, στο 
γυμνάσιο ή στο λύκειο δεν διστάζει να διαλέξει έναν απο-
διοπομπαίο τράγο που τον τρομάζει η βία του και η υψηλή 
θέση που κατέχει σε όλες τις περιστάσεις. Έτσι, πιασμένος 
σε μια ιλιγγιώδη και βάναυση δίνη που ολοένα επιταχύ-
νεται, ο μαλάκας μπορεί να χλευάζει το θύμα του (αποκα-
λώντας το ακριβώς έτσι – μια προσβολή που του αρέσει 
ιδιαιτέρως, γιατί τονίζει άψογα τη σχέση που θέλει να έχει 
με τον εν λόγω συνομιλητή του), μετά να το προσβάλλει, 
να το σπρώχνει, μετά και τα τρία μαζί, μέχρι, γιατί όχι, να το 
ωθήσει στην αυτοκτονία. Και αυτό πάντα δημόσια (στον 
πραγματικό ή στον ψηφιακό χώρο), για να είναι σίγουρος 
ότι θα εδραιώσει τη διαβόητη δημοτικότητά του, που βα-
σίζεται στην τρομοκρατία. Η μαλακία του παροξύνεται 
από τις ελάχιστες αρνητικές συνέπειες που αντιλαμβάνε-
ται εκ μέρους του δύσμοιρου συνομιλητή του. Ομοίως και 
από το συναίσθημα ισχύος που αντλεί από τους άλλους, οι 
οποίοι συγχέουν τον θαυμασμό με τον φόβο ή θεωρούν 
ότι το ένα δεν νοείται χωρίς το άλλο.
Έχουμε λοιπόν τον Μοχάμεντ, οκτώ ετών, που πηγαίνει 
στην τρίτη δημοτικού και του αρέσει το ποδόσφαιρο. Έχει 
φίλους στην τάξη, πολύ συχνά όμως τον παρενοχλεί ένας 
ψηλός της πέμπτης, ο Εγκάρ (ο μαλάκας), που είναι πολύ 
γεροδεμένος και λατρεύει να βάζει τρικλοποδιές σε όλα 
τα παιδιά της τρίτης όταν παίζουν ποδόσφαιρο, προπά-
ντων όμως στον Μοχάμεντ, που είναι (κατ’ ομολογία του) 
ο λιγότερο γεροδεμένος της τρίτης, ίσως ακόμα και της 
δευτέρας. Ο Εγκάρ έχει μια δοκιμασμένη τεχνική: πηγαίνει 
και στέκεται πίσω από τον Μοχάμεντ χωρίς αυτός να τον 
αντιληφθεί, τον πιάνει από τις μασχάλες και, με μια αρκετά 
περίπλοκη κίνηση των ποδιών, τον κάνει να σωριάζεται 
στο προαύλιο όπου διεξάγονται τα ματς. Ο Μοχάμεντ λέει 
ότι υφίσταται αυτά τα σωριάσματα τρεις φορές σε κάθε 
διάλειμμα, δηλαδή πάνω από δέκα φορές τη μέρα, και δεν 
αντέχει άλλο, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει για να σταματήσει 
τον Εγκάρ. Ούτε και θέλει να κόψει το ποδόσφαιρο, το με-
γάλο του πάθος, μόνο και μόνο για να αποφύγει αυτές τις 
τρικλοποδιές. Όταν τον ρωτάμε τι κάνει ή τι λέει τη στιγμή 

που βρίσκεται πεσμένος κάτω, απαντά ότι δεν κάνει και 
δεν λέει τίποτα. Σηκώνεται και συνεχίζει να παίζει 
σαν να μη συνέβη τίποτα. Αν και ξέρει ότι το 
μαρτύριό του θα ξαναρχίσει μερικά λεπτά ή 
μερικές ώρες αργότερα. Ο Μοχάμεντ 
εξηγεί ότι δεν έχει πει τίποτα στον 
δάσκαλο επειδή φοβάται ότι 
τότε ο Εγκάρ θα του κάνει 
χειρότερα. Δεν έχει μιλήσει 
ούτε στους γονείς του, για 
τον ίδιο λόγο: αν το κάνει, 
πιστεύει, αμέσως θα πάνε να το πουν στον δάσκαλο. Ελ-
πίζει μόνο ο Εγκάρ να μη μείνει στην ίδια τάξη (ενθουσιά-
στηκε όταν έμαθε ότι ο νόμος πλέον το απαγορεύει) και, 
όταν ο Μοχάμεντ θα είναι αρκετά μεγάλος για να πάει στο 
γυμνάσιο, ο δήμιός του θα έχει αλλάξει χόμπι ή στόχο.
Παρά το ποδόσφαιρο, όμως, τα διαλείμματα φαντάζουν 
ατέλειωτα στον μικρό Μοχάμεντ, και μας ρωτά μήπως 
έχουμε να του προτείνουμε καμιά άλλη στρατηγική για να 
κάνει τον «τρικλοποδάκια» να πάψει να ασχολείται μαζί 
του. Τον συμβουλεύουμε να αλλάξει τη στάση του, ως 
εξής: πρώτα θα ενημερώσει σχετικά τους φίλους του από 
την τρίτη που παίζουν μαζί του ποδόσφαιρο, και μετά, μό-
λις τον ρίξει κάτω ο Εγκάρ, θα μείνει μερικά δευτερόλεπτα 
πεσμένος και θα αρχίσει να τραγουδάει δυνατά, σε ρυθμό 
συνθήματος: «εγκάρ, τρικλοποδάκια, τα βάζεις με τριτά-
κια!». Έπειτα, χτυπώντας παλαμάκια, θα καλέσει και τους 
φίλους του να πουν όλοι μαζί το κοροϊδευτικό ρεφρέν.
Όπως και συνέβη. Ο Εγκάρ έγινε κατακόκκινος από την 
ντροπή του μπροστά στα δέκα παιδάκια που τον κορόι-
δευαν εν χορώ και δεν ξανάπαιξε ποδόσφαιρο εκείνη τη 
μέρα. Ούτε ξαναπείραξε ποτέ τον Μοχάμεντ.

Ο ρατσιστής μαλάκας
Ο μπαμπάς της επτάχρονης Ικιμά έχει μείνει εμβρόντη-
τος. Πλησιάζει το καρναβάλι, και έχει αρχίσει να μιλά με 
την Ικιμά για τη στολή της Γκανέζας πριγκίπισσας που θα 
φορούσε. Η θεία της, που είναι μοδίστρα, έχει αρχίσει 
ήδη να τη ράβει και, κατά τον μπαμπά, είναι πραγματικά 
απίθανη. «Θα χαιρόμασταν πολύ αν φορούσες αυτή τη 
στολή. Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να είναι περή-
φανα που κατάγονται από την Γκάνα» της λέει ο μπαμπάς.
Πριν από δέκα μέρες, όμως, το κοριτσάκι δήλωσε ότι δεν 
ήθελε αυτή τη στολή, προτιμούσε να ντυθεί κάτι άλλο, 
πειρατίνα, πάντως όχι Γκανέζα πριγκίπισσα. Δεν της άρε-

H μαλακία είναι παντού. Χωρίς σύνορα, χωρίς όρια. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι δεν έχει φτά-
σει ακόμα σε επίπεδα γενικευμένου παροξυσμού, δεν υπήρξε ποτέ τόσο ορατή, ακομπλε-
ξάριστη, αγελαία και αυταρχική όσο στην εποχή μας. Όλοι μας ανεξαιρέτως βλέπουμε, 

ακούμε, διαβάζουμε καθημερινά μαλακίες. Συγχρόνως, όλοι κάνουμε, σκεφτόμαστε, κλωθογυρί-
ζουμε και λέμε μαλακίες. Όλοι είμαστε ενίοτε μαλάκες, που μαλακίζονται στιγμιαία χωρίς αυτό 
να επιφέρει ιδιαίτερες συνέπειες. Πέρα από αυτό το μικρό καθημερινό βουητό της μαλακίας, 
έχουμε δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε και τους βρυχηθμούς από τους Μαλάκες με κεφαλαίο Μ, 
τους μαλάκες με περικεφαλαία, άντρες και γυναίκες. Οι εν λόγω μαλάκες, είτε τους συναντού-
με στη δουλειά είτε στην οικογένεια, σαφώς επηρεάζουν τη ζωή μας. Ο Jean-François Marmion 
επιμελείται αυτό το  βιβλίο με τίτλο «H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Μ@Λ@Κ@» που θα κυκλοφορήσει σύ-
ντομα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με κείμενα (μεταξύ άλλων) των: Antonio Damasio, Howard 
Gardner, Daniel Kahneman, Edgar Morin, Tobie Nathan, Alison Gopnik, Jean-Claude Carrière, Boris 
Cyrulnik, Dan Ariely. Πάρτε μια πρόγευση…

Τι να κανουμε απενανΤι 
σΤουσ μαλακες;
Ο Jean-François Marmion επιμελείται το βιβλίο  
«H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Μ@Λ@Κ@» που θα κυκλοφορήσει σύντομα  
από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος
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σε. Τέλος. Την έβρισκε άσχημη. Ο μπαμπάς της επέμεινε, 
μαλακά στην αρχή, ρωτώντας τη γιατί ή μήπως ήθελε να 
αλλάξει κάτι στη στολή για να της αρέσει περισσότερο. 
Αλλά η Ικιμά αρνιόταν να εξηγήσει γιατί άλλαξε γνώμη και 
ξεσπούσε σε κλάματα όταν οι γονείς της την πίεζαν.
Μια μέρα, λίγες μέρες πριν από το πάρτι μασκέ του σχολεί-
ου, η μαμά της Ικιμά λέει στον σύζυγό της ότι της μίλησε η 
κόρη τους. Φαίνεται ότι μια συμμαθήτριά της στο σχολείο, 
η Γκρας (ο μαλάκας), αγγίζει τακτικά τα χέρια της Ικιμά και 
μετά μυρίζει τα δάχτυλά της λέγοντας: «Όπως το περίμε-
να, αφήνεις κακά παντού κάθε πρωί, ε; Είσαστε αηδιαστι-
κοί εσείς οι μαύροι». Και όλα τα παιδιά την κυκλώνουν και 
κάνουν γκριμάτσες αηδίας σαν να ήταν κανένας σωρός 
από περιττώματα. Η Ικιμά παριστάνει πως δεν ακούει, είπε 
όμως στη μαμά της ότι δεν της άρεσε που ήταν μαύρη και 
πως θα ήθελε να είχε μπεζ δέρμα, και ότι, αν βάλει την γκα-
νέζικη στολή για το καρναβάλι, όλοι θα την κοροϊδεύουν 
ακόμα πιο πολύ, και την πειράζει πολύ αυτό. Είπε επίσης 
ότι δεν είχε πει τίποτα στο σπίτι γιατί ήξερε ότι οι γονείς 
της, και ιδίως ο μπαμπάς της, θα ενοχλούνταν πολύ.
Ο μπαμπάς της Ικιμά μού είπε:
– Λέτε πως δεν έχει νόημα να μιλήσω στη δασκάλα. Εγώ 
πάλι θέλω πολύ να πάω να τη δω και να της ζητήσω να 
στείλει μια επιστολή σε όλους τους γονείς των μαθητών, 
να τους εξηγήσει τι συμβαίνει και να τους πει να νουθετή-
σουν ή και να τιμωρήσουν τα παιδιά τους. Είναι πραγματι-
κά απαράδεκτες τέτοιες κουβέντες.
– Έχετε δίκιο, κύριε, είναι απαράδεκτο και πρέπει να στα-
ματήσει. Και, πράγματι, για να γίνει αυτό, μια προσέγγι-
ση είναι ότι βασιζόμαστε στην καλή θέληση των γονιών 
και των παιδιών, ελπίζοντας ότι η επιστολή αυτή θα είναι 
αρκετά έντονη για να τους κάνει να αλλάξουν εντελώς 
συμπεριφορά. Ίσως όμως υπάρχει ο κίνδυνος να συνεχι-
στεί, ακόμη και τότε, η κατάσταση, με πιο «υπόγειο» τρό-
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πο, οπότε προτιμότερο θα ήταν να δείξουμε στην Ικιμά 
πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό της [... ]
Θα μπορούσε λοιπόν να ρίξει την Γκρας από τον θρόνο 
της, λέγοντάς της, για παράδειγμα, την επόμενη φορά 
που θα της κάνει λόγο για το δέρμα της: «Ναι, έτσι είναι, γι’ 
αυτό οι μύγες πάνε και κολλάνε στα κακά. Για έλα, Γκρας, 
για έλα, το ξέρω πως δεν μπορείς να κρατηθείς». Προφα-
νώς, η ανταπάντηση θα έκανε πολύ μεγαλύτερη εντύ-
πωση αν η Ικιμά φορούσε και τη στολή της πριγκίπισσας. 
Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

Οι ομοφοβικοί 
μαλάκες
Ο Ελουάν πηγαίνει στην πρώτη τάξη ενός 
επαγγελματικού λυκείου, και η ζωή του 
δεν είναι εύκολη. Όλη η τάξη τον κοροϊ-
δεύει και κάνει συνέχεια νύξεις στην ομο-
φυλοφιλία του, αποκαλώντας τον για πα-
ράδειγμα «πουστράκι» ή μιμούμενη πορ-
νογραφικές σκηνές όταν δεν κοιτάζουν οι 
καθηγητές. Υπάρχουν ακόμα και γκράφιτι 
γι’ αυτόν σε τοίχους του σχολείου [...]
Μια μέρα, μετά από μια πολύ δύσκολη 
εβδομάδα, η φιλόλογος του Ελουάν τον 
καλεί να μιλήσουν.
– Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα χωρίς 
την άδειά σου, νομίζω όμως ότι υπάρχουν λύσεις για να 
τους κάνεις να το βουλώσουν.
– Λέτε; Μάλλον δεν τους ξέρετε καλά, κυρία. Δεν τους 
νοιάζει τίποτα. Εδώ περιμένουν πώς και πώς να φάνε κα-
μιά αποβολή, το φαντάζεστε; Άρα μια κουβέντα ή μια 
τιμωρία δεν θα τους φοβίσει. Και, ακόμα κι αν αποβάλετε 
έναν, υπάρχουν άλλοι δέκα από πίσω.
– Το ξέρω, Ελουάν, το ξέρω, γι’ αυτό το χτύπημα πρέπει να εί-

ναι πιο δυνατό. Αλλά πρέπει να το δώσεις εσύ. 
Μια εβδομάδα αργότερα, η φιλόλογος ξεκινά 
το μάθημα:
– Συνεχίζοντας με τις εκθέσεις σας, σήμερα θα 
μας μιλήσει ο Ελουάν για ένα θέμα που, όπως ξέ-
ρω, σας ενθουσιάζει όλους: την ομοφυλοφιλία.
Όλη η τάξη αρχίζει να σκουντιέται και να μουρμουρίζει 
βρισιές. Ο Ελουάν αναφέρει στα γρήγορα τον ορισμό, 
τους αριθμούς και την ιστορία. Κάνει μια μικρή παύση και 
μετά μπαίνει στο ζουμί: 
– Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για μια αρκετά σοβαρή 
ασθένεια που λέγεται ομοφοβία. Τίθεται το εξής ερώ-
τημα: ποια είναι τα βαθύτερα αίτιά της; Η τάξη αμέσως 
σωπαίνει... Συνεχίζει:
– Κατ’ αρχάς, η έλλειψη νοημοσύνης. Μερικοί ομοφοβικοί 
έχουν τόσο μικρό εγκέφαλο που δεν μπορούν να συλλά-
βουν καν ότι υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετική σεξου-
αλικότητα. Ο Ελουάν κοιτάζει στα μάτια τον Μοκτάρ και 
του χαμογελά. Η τάξη αρχίζει να χασκογελά και ο Μοκτάρ 
τρίζει τα δόντια. Παρεμβαίνει η καθηγήτρια:
– Όντως, τώρα που το λες, οι λίγοι ομοφοβικοί που ξέρω 
έχουν αυτό το πρόβλημα της σμίκρυνσης εγκεφάλου. Βέ-
βαια, δεν φταίνε οι κακόμοιροι. (Καρφώνει με το βλέμμα 
τον Μοκτάρ, που έχει ζαρώσει στην καρέκλα του.) Ελου-
άν, υπάρχουν θεραπείες για τους διανοητικά ανάπηρους;
– Δυστυχώς, ο εγκέφαλος μερικών παραμένει αλλοιωμέ-
νος μέχρι τον θάνατό τους. Μερικές φορές όμως κάποιοι 
αλλάζουν. Οι πιο κοινωνικοί... Δεύτερος πιθανός παράγο-
ντας, το γεγονός ότι σε ελκύει και σένα κάποιος του ίδιου 
φύλου και πανικοβάλλεσαι μήπως σε πάρουν χαμπάρι.
Ο Ελουάν καρφώνει τον Ντίλαν και του στέλνει ένα πετα-
χτό φιλάκι. Ο Ντίλαν παγώνει και χαμηλώνει το βλέμμα 
ενώ όλοι τον κοιτάζουν, ελαφρώς τρομοκρατημένοι, γι-
ατί εκείνη τη στιγμή οι πάντες αναρωτιούνται ποιος θα 
πάρει σειρά μετά.
– Θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει τις δύο πρώτες αιτίες 
αυτής της ασθένειας; ρωτά η καθηγήτρια.
Νεκρική σιγή στην τάξη.
– Τρίτη αιτία που έχουν αναδείξει οι επιστήμονες: μια 
τεράστια έλλειψη αυτοπεποίθησης, λόγω κάποιου συ-
μπλέγματος. Ο ομοφοβικός σκέφτεται: πρέπει να διώξω 
την προσοχή των άλλων μακριά από το σύμπλεγμά μου 
και να την κατευθύνω προς κάποιον που δεν θα υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του. Και ποιοι καλύτεροι γι’ αυτό από 
τους ομοφυλόφιλους! Ο Ελουάν γυρίζει προς την Οσεάν, 
που ζαρώνει κάτω από το βλέμμα του και λέει:
– Ε, καλά, ούτε ένα αστείο δεν μπορούμε να κάνουμε πια...
Η καθηγήτρια κλείνει τη συζήτηση:
– Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά, Ελουάν, ευχαρι-
στούμε. Τώρα καταλαβαίνουμε καλύτερα τους λόγους 

αυτής της ασθένειας που μαστίζει την 
τάξη.
Οι στοχαστές της Σχολής του Πάλο Άλ-
το (στις αρχές των οποίων βασίζονται τα 
τρία παραπάνω παραδείγματα) διατύπω-
σαν και επαλήθευσαν την ακόλουθη υπό-
θεση: συχνά, ακριβώς αυτό που εφαρμό-
ζουμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα όχι 
μόνο δεν το λύνει, αλλά το κάνει χειρό-
τερο. Συμπέραναν λοιπόν ότι χρειάζεται 
ενίοτε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο 
από ό,τι κάναμε μέχρι πρότινος χωρίς 
αποτέλεσμα, ώστε να λυθεί το πρόβλημα 
και να ησυχάσουν τα πράγματα.
Η υπόθεση αυτή είναι απολύτως έγκυρη 
αν θέλουμε να κάνουμε τους μαλάκες να 
κόψουν τις μαλακίες τους: τα τρία παρα-

πάνω παιδιά έκαναν μια θαρραλέα στροφή 180 μοιρών 
και έσπασαν τον φαύλο κύκλο παύοντας να δειλιάζουν, να 
μη λένε τίποτα, να ελπίζουν ότι το πράγμα θα περάσει από 
μόνο του. Ανταποδίδοντας, ανταπαντώντας, περνώντας 
στην αντεπίθεση – αντί να υφίστανται τις συμπεριφορές 
που τόσο τα έκαναν να υποφέρουν.
Πράγματι, αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος 
για να κόψεις τον βήχα στους μαλάκες. A

Μελετώντας 
τον Νέο Άνθρωπο

Του Άρη Σφακιανάκη

Ας ξεκινήσουμε με μια απλή παραδοχή – εκ μέρους 
μου: πιστεύω ότι το σώμα είναι ο ναός της ψυχής κι όχι 
το δεσμωτήριο του πνεύματος. Κι ενώ την ψυχή μου 
την τρέφω με ταξίδια και το πνεύμα με βιβλία, το σώμα 
το καλλιεργώ με την ταπεινή τροφή. Όμως πια τροφή; 
Εδώ αρχίζουν οι προβληματισμοί. Να τρώω βιολογικά 
προϊόντα, ναι, αλλά είναι όντως τέτοια; Να δίνω προ-
σοχή στους υδατάνθρακες ή στα λίπη; Και ποια λίπη; 
Στα κορεσμένα ή στα ακόρεστα; Να εστιάσω στα ω3 
ή στα ω6; Μήπως να γίνω χορτοφάγος; Και γιατί όχι 
βίγκαν; Να ακολουθήσω τη δίαιτα του νερού; Να αλ-
λά τίνος νερού; Της βρύσης; Του εμφιαλωμένου; Του 
φίλτρου; Μήπως να τρέφομαι μόνο με σταφύλια; Ναι, 
αλλά τον χειμώνα τι κάνω; 
Και δώσ’ του να δοκιμάζω διάφορες απόψεις που με 
οδηγούν πότε προς τη μία και πότε προς την άλλη 
ατραπό. Το σώμα μου λυγμικά ακολουθεί. Αντιλαμβά-
νεται ότι έχει να κάνει με ανεμοδούρα. Ενίοτε στήνει 
τα πόδια, κάποτε απεργεί. Πάντως γυμνάζομαι. Κι έχω 
καταφέρει να κόψω το τσιγάρο – χάρη σ’ ένα βιβλίο με 
τίτλο: «Αντιστρέφοντας τη γήρανση».
Διαβάζω, όπως έχετε αντιληφθεί, οτιδήποτε έχει να 
κάνει με την υγεία. Ξεκίνησα με τα «Άπαντα» του Ιπ-
ποκράτη (μου πήραν ένα εξάμηνο) και συνέχισα με τα 
«Υγιεινά» του Γαληνού. Κάποτε μάλιστα, στην εφηβεία 
μου, σχεδίαζα να δώσω στην Ιατρική μα συνάντησα 
μιαν ευειδή νέα, την ερωτεύτηκα τρελά και κατέληξα 
μαζί της στα έδρανα της Νομικής. Δεν μετανιώνω.
Όμως φλυαρώ – η ηλικία, αντιλαμβάνεστε. Επιστρέφω 
πάραυτα στο θέμα. Τις προάλλες έπεσε στα χέρια μου 
ένα βιβλίο με τίτλο: «Ο εικονικός άνθρωπος» και υπότιτ-
λο: «Η αλληλεπίδραση των κοινωνικών δυναμικών της 
διατροφής και της υγείας στον 220ό-21ο αιώνα».

Συ γ γρ α φ έ ας τ ο υ 
είναι ένας γκουρού 
της ορθομ οριακής 
διατροφολογίας. Βέ-
βαια, δεν ήξερα τι ση-
μαίνει ορθομοριακή 
διατροφή κι αυτό με 
ιντρίγκαρε. Έπεσα με 
τα μούτρα στην ανά-
γνωση. Ο Μηνούδης, 
αφού κάνει μια δια-
δρομή στην πορεία 
–άλλοι το λένε εξέ-
λιξη– του ανθρώπου 
πάνω στον πλανήτη 
Γη και τη σχέση του με 
τη διατροφική αλυσί-
δα, καταλήγει στο ότι 
τα επίπεδα υγείας μας 
εξαρτώνται από  την 

κυτταρική λειτουργία και την ικανότητα των κυττάρων 
μας να διαχειρίζονται τη ροή της ζωτικής ενέργειας 
σωστά και ισορροπημένα. Και συμπεραίνει –πολύ λο-
γικά– ότι οφείλουμε να τρέφουμε τα κύτταρα με τα 
σωστά τρόφιμα, τα ορθά μόρια, ώστε να μπορούν να 
αποδώσουν το καλύτερο δυνατό. 
Σε αυτό το βιβλίο ο Μηνούδης μελετά τον τρόπο που 
θα οδηγηθούμε στον Νέο Άνθρωπο, έναν άνθρωπο με 
υγεία και πνευματικότητα και ο τρόπος αυτός δεν είναι 
άλλος παρά η ολιστική αντίληψη που έχει για την υγεία 
μας η ορθομοριακή επιστήμη.
Μόλις τέλειωσα το συγκεκριμένο πόνημα, έσπευσα 
να αγοράσω τα δύο προηγούμενα βιβλία του: «Ο μύ-
θος της δίαιτας και το ορθομοριακό αδυνάτισμα», και το 
ογκώδες αλλά πλήρως κατατοπιστικό «Βίβλος Υγείας», 
όπου αναλύεται λεπτομερώς και με πρακτικές συμ-
βουλές πώς θα κατακτήσουμε τα υψηλά επίπεδα υγεί-
ας που όλοι αναζητούμε. Ευοί ευάν! ●

Γιώργος Μηνούδης
Ο εικονικός άνθρωπος 
(εκδ. Κέδρος)



Τζένη, 
τι θέλεις 

επιτέλους 
από μας 

(τους 
άντρες);

Ρωτήσαμε την Τζένη 
Μελιτά* ποιος είναι ο 

ιδανικός άντρας. 
Μας είπε:

Hαλήθεια είναι ότι 
στα 30 έχεις ρίξει αρ-
κετά τα “άγρια” σέξι 
θέλω σου. Δεν εννοώ 

ότι συμβιβάζεσαι. Σε καμία 
περίπτωση. Εννοώ απλά ότι 
έχεις αλλάξει προτεραιότητες. 
Δεν σε νοιάζει αν είναι trendy, 
αν θα σε πηγαίνει στα καλύ-
τερα πάρτι, αν έχει όλο το six 
pack... Έχεις αρχίσει και κοιτάς 
άλλα πράγματα. Τα κοινά σας 
ωράρια. Τις αντοχές σας τις 
Κυριακές στο σπίτι των “πε-
θερικών”. Κάτι να σκαμπάζει 
από μαγειρική, για να μη σου 
βγαίνει εσένα ο τάκος. Να μην 
είναι ζηλιάρης, πού να ασχολεί-
σαι τώρα και με τέτοια μικροα-
στικά. Και τις προτιμήσεις του 
στο Netflix. Α, παιδιά! Αυτό το 
τελευταίο είναι πολύ σημαντι-
κό. Αλλά το σημαντικότερο 
απ’ όλα είναι να έχεις στο πλάι 
σου εκείνον τον έναν που θα 
σε στηρίζει βρέξει-χιονίσει. 
Δεν είναι κι απλή η ζωή στα 30. 
Τώρα άμα έχει και κοιλιακούς 
και δεν βλέπει όλη την ώρα πο-
δόσφαιρο, να ξέρεις, φίλη μου, 
ότι έπιασες το τζόκερ. ●

Η Τζ. Μελιτά 
είναι δημο-
σιογράφος 
και παρα-
γωγός στο 
ATHENSVOICE 
Radio 102,5
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Ο κόσμος είναι μικρός

Τ
ο 2016 εμφανίστηκε στην αθηνα μια 

καταπληκτική τοιχογραφία  χωρίς υπο-

γραφή, άκρως καλλιτεχνική και με πολι-

τικό μήνυμα (Υou are so dracmatic) έξω 

από ένα μαγαζί στην οδό Πινδάρου στο κολωνάκι. 

Υπάρχει ακόμα ανέγγιχτη και πανέμορφη. Eκείνο 

ακριβώς το βράδυ που σχεδιάστηκε έτυχε να περ-

νά κάποιος από την AthEns VoicE, είδε τον καλλι-

τέχνη αλλά τον άφησε ανενόχλητο να συνεχίσει 

το σχέδιό του. την επόμενη ημέρα το φωτογραφή-

σαμε και το δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα με την 

παράκληση στον άγνωστο καλλιτέχνη να επικοι-

νωνήσει μαζί μας. φυσικά δεν επικοινώνησε ποτέ. 

τρία χρόνια μετά, φέτος δηλαδή, ο άγνωστος street 

artist επανήλθε στον «τόπο του εγκλήματος» και 

γέμισε την ίδια περιοχή με δεκάδες στένσιλ που 

απεικόνιζαν μαύρους γάτους σε απίθανες στάσεις. 

αυτή τη φορά με την υπογραφή «hiJAcK». Παρατη-

ρήσαμε ότι η ίδια υπογραφή υπήρχε πια και στην 

τοιχογραφία του 2016. με το όνομα  αυτό προσπα-

θήσαμε να τον εντοπίσουμε και τα καταφέραμε. 

και όχι μόνο αυτό. ανακαλύψαμε ότι είχαμε κάνει 

τρία εξώφυλλα στην AthEns VoicE με τα έργα του 

εξίσου καταπληκτικού πατέρα του, του περίφημου 

Mr Brainwash. μικρός που είναι ο κόσμος, ε;

«Είναι εύκολο στην Αθήνα να αποφύγεις τις αρχές» 
μας απαντάει άμεσα. Ίσως και ένας από τους (πολ-

λούς) λόγους που ο street artist hiJAcK έχει αφήσει 

το στίγμα του σε πολλούς δρόμους του κέντρου 

της αθήνας. Δύσκολα θα σε ενοχλήσει κάποιος, 

για καλό και για κακό. με σήμα κατατεθέν τις μαύ-

ρες γάτες που κοσμούν τοίχους σε πολλά σημεία 

της πρωτεύουσας, νομίζεις ότι όλα αυτά είναι έργα 

κάποιου Έλληνα street καλλιτέχνη και όχι κάποιου 

που έρχεται από το μακρινό Λος Άντζελες. 

στα 27 του μόλις χρόνια, ο hiJAcK έχει εκθέσει σε 

όλο τον κόσμο και ποτέ δεν χάνει την ευκαιρία για 

ένα νέο stencil με το δικό του κοινωνικοπολιτικό 

μήνυμα. Άσχετα αν το τελευταίο «πατηθεί» μέσα 

σε λίγες μέρες, κάτι που δεν τον ενδιαφέρει καθό-

λου. κάποιος θα το είδε, θα συζητήθηκε και ίσως το 

φωτογράφισε. 

Πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει σαν τον νέο Bansky, 

κάτι φυσικά υπερβολικό, σε έναν κόσμο που ψά-

χνουμε μανιωδώς για νέους ήρωες. εδώ όμως έρ-

χεται μία μικρή αποκάλυψη: ο hiJAcK (κατά κόσμον 

Jacques Guetta) είναι ο γιος του διάσημου Γάλλου 

street artist Mr. Brainwash, με τον τελευταίο (πρω-

ταγωνιστής και στο ντοκιμαντέρ «Exit through the 

Gift shop») να είναι ίσως από τους λίγους ανθρώ-

πους που γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα 

του Banksy... Ίσως και όχι... Πολλές οι συμπτώσεις 

μαζεμένες και δεν ξέρεις τελικά τι δουλειά έχει η 

αθήνα ανάμεσά τους... ας τον ρωτήσουμε.

Πόσες φορές έχεις επισκεφτεί την Αθήνα και τι 

σε έλκει πιο πολύ από την πόλη; αρκετές φορές. 

ο λόγος που τη βρίσκω τόσο ελκυστική είναι ότι η 

street art είναι ζωντανή και «συμβαίνει τώρα» και 

η ίδια η πόλη είναι ενδιαφέρουσα από κοινωνικό-

οικονομική ματιά, πραγματική πηγή έμπνευσης για 

εμένα, η μούσα μου. 

Έχουμε δει πολλά street έργα σου με τις μαύρες 

γάτες σε τοίχους της Αθήνας. Γιατί μαύρες γά-

τες; ίστορικά μιλώντας, είναι σύμβολα κακίας και 

δόλιων σκοπών, άσχημων πράξεων, κακής τύχης 

και μαγείας, πάντα σε σύνδεση με δεισιδαιμονίες 

σε διάφορες κουλτούρες και λαούς ανά τον κόσμο. 

Δεν είναι τυχαίο πως η μαύρη γάτα συχνά υπήρξε 

η μασκότ σε αντιεξουσιαστικά γκρουπ και ομάδες 

δράσης, στους αναρχικούς, στους eco-μαχητές, 

ακόμα και σε εργατικά συνδικάτα. σήμερα, η μαύρη 

γάτα σχεδόν έρχεται να συμβολίσει την απόρριψη. 

το 70% των παρατημένων γατών στα καταφύγια 

ζώων είναι μαύρες, σύμφωνα με τον οργανισμό 

RsPcA, αυτός και ο λόγος που βρήκαν τον δρόμο 

τους στην τέχνη μου. η μαύρη γάτα, με το αντιε-

ξουσιαστικό, ελεύθερο και σκιώδες πνεύμα της, 

είναι η σχεδόν τέλεια αναπαράσταση τι σημαίνει 

street art σε εμένα, ένα τέλειο δημιουργικό όχη-

μα για να μεταδώσει την αιχμηρή μου τέχνη στον 

κόσμο.

Τώρα, με όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε 

από τον Αμαζόνιο και άλλα σημεία, πού βλέπεις 

να βαδίζουμε σαν πλανήτης; αν ακούσεις τους 

περισσότερους ειδικούς και επιστήμονες πάνω 

στην κλιματική αλλαγή, υπάρχει μεγάλη πιθανό-

τητα πολλά είδη υπό εξαφάνιση και όχι μόνο αυτά 

να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά από τη Γη ακόμα 

και αυτόν τον αιώνα. Πάντως, κάποιοι από εμάς, 

ιδιαίτερα η νέα γενιά είναι έτοιμη να δώσει τη δική 

της μάχη για τον πλανήτη. 

Είναι όλα τα παραπάνω σημαντικά στοιχεία για 

την τέχνη σου και ο λόγος που δημιουργείς; ναι, 

είναι πολύ σημαντικά, το «υπόστρωμά» της. αν ένα 

θέμα με ενοχλεί και με αηδιάζει ακόμα, συνήθως το 

βρίσκω σημαντικό για να κάνω ένα street κομμάτι 

γύρω από αυτό. 

Γενικότερα, παρακολουθείς τη σκηνή της street 

art, άλλους καλλιτέχνες κλπ; η παγκόσμια σκη-

νή της street art μεγαλώνει συνέχεια, γίνεται όλο 

και πιο συναφής και επίκαιρη από ποτέ. οι σημα-

ντικότεροι καλλιτέχνες για εμένα είναι αυτοί που 

προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά με το μήνυμα 

που μεταδίδουν.

Ποια είναι η επόμενη έκθεση που ετοιμάζεις;  

Δουλεύω πάνω σε μία pop-up έκθεση που θα κάνει 

ντεμπούτο την 1η Δεκεμβρίου στο μαλιμπού της 

καλιφόρνιας. η έκθεση θα λέγεται «Eco-librium» 

και θα είναι μία δική μου προσπάθεια για αφύπνιση 

πάνω στους κινδύνους και την αβεβαιότητα των 

οικοσυστημάτων σε όλο τον κόσμο και πώς επηρε-

άζονται από την κλιματική αλλαγή και τις ανάλογες 

πολιτικές. το 20% των εσόδων θα διατεθούν σε 

οικολογικές οργανώσεις που μάχονται για να προ-

στατεύσουν και να αποκαταστήσουν το φυσικό 

περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση. 

αν βρεθεί και η κατάλληλη ευκαιρία, θα ήθελα να 

δείξω τα έργα μου και στην ελλάδα. A

Περισσότερες πληροφορίες στο hijackart.com 

H τέχνη του 

HIJACK 
στους δρόμους

της Αθήνας

Μαύρες 
γάτες και 
street art 
από τον 
μυστηριώδη 
καλλιτέχνη 
από το Λος 
Άντζελες
Του Μάνου 
νοΜικου
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Ο Αctress 
μας δείχνει 

το μέλλον 
στο Μέγαρο

 Ο βρετανός παραγωγός μαζί με 
το avatar Υοung Paint σε ένα ξεχωρι-
στό οπτικοακουστικό πρότζεκτ. Μετά 

το Barbican Center, την Tate Modern, 
το Berghain στο Βερολίνο και το Sonar 

Tokyo έρχεται στην Αθήνα  

Ο βρετανός παραγωγός Darren Cunningham είναι μια ξεχωριστή περίπτω-

ση της ηλεκτρονικής σκηνής. Ένας πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής 

που μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό στράφηκε στη μουσική αψηφώ-

ντας κάθε κανόνα, όταν μέσα από τη μουσική του Στοκχάουζεν συνειδητο-

ποίησε ότι τα πάντα είναι πιθανά στη μουσική, χωρίς περιορισμούς και ό-

ρια. Από το ξεκίνημά του αναδείχθηκε ως μία από τις καθοριστικές μορφές 

της βρετανικής ηλεκτρονικής σκηνής, δημιουργώντας για μια δεκαετία 

ένα πειραματικό κολάζ από Detroit techno, hip hop, IDM και τα σκοτει-

νά σύνθια του John Carpenter, ήδη από το ντεμπούτο του «Hazyville» μέχρι 

το περσινό «ΑZD». Έχει γράψει μουσική για την Tate Modern στην έκθεση 

του ιάπωνα καλλιτέχνη Yayoi Kusama. Το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του είναι 

η δημιουργία του Young Paint, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που ε-

πανερμηνεύει και συμπληρώνει τον ήχο του με διάφορους συνδυασμούς 

και πιθανότητες σε μια αναπάντεχη μουσική συνάντηση. Η «επόμενη μέ-

ρα» της ηλεκτρονικής σκηνής θα αποκαλυφθεί για μια βραδιά στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών, στις 9 Νοεμβρίου. - Γιώργος Δημητρακόπουλος

Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη, 2107282000, megaron.gr  

24 - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 A.V. 21 



22 A.V. 24 - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Τζούντι (Judy)** ½

ΣκηνοθεΣία: Ρούπερτ Γκουλντ ΠρωταγωνίΣτούν: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Φιν Γουίτροκ

Τον Δεκέμβριο του 1968 η Τζούντι Γκάρλαντ φτάνει στο Λονδίνο για μία σειρά soldout εμφανίσεων στο διάσημο κέ-

ντρο διασκέδασης «TheTalk of the Town». Έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» που της χάρισε 

παγκόσμια καταξίωση και παρότι η λάμψη της έχει θαμπώσει (αμέτρητα τα προσωπικά και οικογενειακά προβλήμα-

τά της) η αμερικανίδα σταρ είναι αποφασισμένη να κάνει ένα δυνατό comeback στην καριέρα της.

ο
ύτε κρύο ούτε ζέστη για μια βιογραφία που ακολουθεί την πεπατημένη της ασφαλούς κι εύκολης συγκί-
νησης. Ο λονδρέζος Ρούπερτ Γκουλντ στη δεύτερη μόλις ταινία του (προηγήθηκε το 2015 το «Truestory» 
με τους Τζέιμς Φράνκο, Τζόνα Χιλ) ποντάρει πολλά στη μεταμόρφωση της Ζελβέγκερ για να δώσει μια 
ενδιαφέρουσα βιογραφία της Γκάρλαντ που θα σαγηνεύσει το πλατύ κοινό. Δεν τα καταφέρνει όμως 

και τόσο καλά αφού δεν μπαίνει στον κόπο να βουτήξει βαθιά. Με εφαλτήριο τα επεισοδιακά γεγονότα που 
συνόδευσαν τη σειρά εμφανίσεων στο Λονδίνο όπου η μπογιά της ακόμη περνούσε («ευτυχώς που οι Άγγλοι 
ακόμη με λατρεύουν» λέει κάποια στιγμή η Τζούντι), ο σκηνοθέτης παρουσιάζει την εύθραυστη εικόνα μιας ξε-
πεσμένης σταρ που δεν έζησε ποτέ την παιδική ηλικία κι έχει εμφανή ψυχολογικά προβλήματα. Τα φλας μπακ 
στην εποχή των γυρισμάτων του «Μάγου του Οζ» δίνονται με τη μορφή ενός σκληρού παραμυθιού με απόλυτο 
μπαμπούλα τον παραγωγό του φιλμ, Λούις Μέγιερ. Το αφεντικό της MGM είναι ένας αδίστακτος σατράπης 
που βάζει σε αυστηρό έλεγχο και απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς τη μικρή «Ντόροθι» με σκοπό να γίνει η 
επόμενη μεγάλη σταρ. Το πιο δυνατό στοιχείο στην «Τζούντι» είναι αυτό ακριβώς (ως δριμύ κατηγορώ για τους 
μηχανισμούς του παλιού Χόλιγουντ η ταινία έχει νόημα) κι όχι η ερμηνεία της Ζελβέγκερ, που ναι μεν είναι 
μια καλοφτιαγμένη και πειστική δουλειά αλλά όχι κάτι εξαιρετικό. Πολλά στοιχεία από τη ζωή της Γκάρλαντ 
δίνεται αποσπασματικά και συμβατικά. Είναι σαν να παρακολουθούμε μια σαπουνόπερα με θέμα τη ζωή μιας 
εκκεντρικής σταρ. Οι αποτυχημένοι γάμοι, η προβληματική σχέση με τα παιδιά της, η ανάγκη της για συντρο-
φικότητα και έρωτα, ο εθισμός της στα χάπια και το αλκοόλ κ.ά. είναι στοιχεία που είναι ήδη γνωστά από τη 
θρυμματισμένη ζωή της Γκάρλαντ. Μιας αυθεντικής ντίβας του θεάματος που κατάφερε να ταξιδέψει όλα τα 
παιδιά του κόσμου πέρα από το ουράνιο τόξο αλλά εκείνη δεν μπόρεσε να ξεφύγει ποτέ από την ασφυκτική 
επιτήρηση του στούντιο. Είναι σχεδόν αδύνατο να μείνει κάποιος ανεπηρέαστος βλέποντας το μικρό κορίτσι 
να δουλεύει 18 ώρες την ημέρα για τις «επαγγελματικές υποχρεώσεις» του, να τρέφεται κυρίως με χάπια για 
να μην παχύνει και χαλάσει τη σιλουέτα του, να μην μπορεί να κοιμηθεί. Οι παραπάνω σκηνές –σε συνδυασμό 
με τη δημόσια εικόνα που φτιάχνει το στούντιο για εκείνη (τα fake γενέθλια με τις χάρτινες τούρτες γενεθλίων, 
τη «φιλία» της με τον Μίκι Ρούνεϊ κλπ)– προκαλούν τρομερή συγκίνηση με αποκορύφωμα το δυνατό φινάλε 
όταν και βλέπουμε για πρώτη φορά την Τζούντι να τραγουδά το «Over the Rainbow» σε μια θαυμάσια σκηνή. 

▶ Στο «Γέτι: ο 
χιονάνθρωπος των 

Ιμαλαΐων» (**) των Τζιλ 
Κάλτον και Τοντ 

Γουάιλντερμαν, οι 
δημιουργοί του «Πώς να 
εκπαιδεύσετε τον δράκο 

σας» προβαίνουν σε άλλη 
μια μαγευτική, παιδική 

περιπέτεια με διδακτικό 
χαρακτήρα για τη σημασία 

της φιλίας και της 
οικογένειας.

▶ Η «Οικογενειακή Ευτυχία 
Α.Ε.» (-) είναι η νέα ταινία 

του Βέρνερ Χέρτσογκ που 
ταξιδεύει στην Ιαπωνία για 

να γίνει μάρτυρας μιας 
ιδιαίτερης μεθόδου 

απόκτησης της ευτυχίας, 
όπου μια εταιρεία μισθώνει 

ηθοποιούς που 
αναπληρώνουν συγγενείς, 

φίλους ή αγαπημένα 
πρόσωπα για λογαριασμό 

των πελατών της. 

▶ Στο νεανικό θρίλερ του 
Τζάστιν Ντεκ «Αντίστροφη 

μέτρηση» (-) το 
διαφημιστικό μότο τα λέει 
όλα: «Εσείς θα θέλατε να 

ξέρετε την ακριβή 
ημερομηνία του θανάτου 

σας;»

criticÕs CHOICE

Aκόμη

JUST THE FACTS
Τζούντι (**½)

The show must go on

3 δευτερόλεπτα (**)
Ο πληροφοριοδότης του FBI

Κρατικά μυστικά (**½)
Όλα για την αλήθεια

Η μάχη της επικράτησης 
(**)

Θανάσιμη ηλεκτρική 
μονομαχία

Γέτι: ο χιονάνθρωπος των 
Ιμαλαΐων (**)

Στο Έβερεστ όλα  
είναι δυνατά

Οικογενειακή 
Ευτυχία Α.Ε. (-) 

Εταιρεία με «ανθρώπινο» 
προφίλ

Αντίστροφη μέτρηση (-)
Μόνο για τολμηρούς
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛   Χολιγουντιανό παραμύθι 
χωρίς happy end

«Κρατικά μυστικά»

«Η μάχη της επικράτησης» «3 δευτερόλεπτα»

Η Μάχη της Επικράτησης The CurrenT War** 
ΣκηνοθεΣία: Αλφόνσο Γκομέζ - Ρεγιόν
ΠρωταγωνίΣτούν: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μάικλ Σάνον, 

Νίκολας Χουλτ

Το 1880, ο εφευρέτης Τόμας Εντισον (Μπένεντικτ Κάμπερ-
μπατς) και ο επιχειρηματίας Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ (Μάικλ 
Σάνον) βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας επεισοδιακής διαμάχης 
για την ηλεκτροδότηση σχεδόν όλου του κόσμου που θα 
σηματοδοτούσε την έναρξη μιας νέας εποχής. Ο Έντισον 
υποστήριζε την παροχή του συνεχούς ρεύματος, ενώ ο Γουέ-
στινγκχαουζ το εναλλασσόμενο.

Τα πραγματικά γεγονότα εκείνης της ανελέητης μονομαχίας με-
ταξύ του πληθωρικού Τόμας Εντισον (ένας σόουμαν της εποχής 
όπως παρουσιάζεται στο φιλμ) και του πιο εσωστρεφή αλλά 
εξίσου αδίστακτου Τζορτζ Γουέστινγχαουζ, έχουν κάτι από το 
μανιχαϊστικό σύμπαν των κλασικών γουέστερν. Η διαφορά είναι 
πως αντί για εξάσφαιρα και άλογα η κόντρα των δύο αντρών 
που θα κρατήσει σχεδόν για 13 χρόνια, έχει ως όπλα της το η-
λεκτρικό ρεύμα, τις επιστημονικές διαφορές τους και κυρίως 
μια ισχυρή αντιπάθεια που ξεκινά από ένα σχεδόν ασήμαντο 
συμβάν (το στήσιμο που τρώει μια βραδιά από τον Έντισον ο Γου-
έστινγχαουζ) για να μεταλλαχθεί σε απύθμενο μίσος. Η ταινία 
έχει μια κατάρα να τη συνοδεύει καθώς η παγκόσμια πρεμιέρα 
της στο φεστιβάλ του Τορόντο συνέπεσε με την αρχή της πτώ-
σης του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν τον Οκτώβρη του 2017 και έκτοτε 
εξαφανίστηκε μέχρι σήμερα που επιτέλους βλέπει το φως της 
κυκλοφορίας της στις αίθουσες. Δεν είναι άσχημο το φιλμ αλλά 
πάσχει σοβαρά στο κομμάτι της δραματουργίας. Η αφηγηματική 
αντίληψη του Αλφόνσο Γκομέζ - Ρεγιόν παρουσιάζει αδυναμία 
ως προς το πού πρέπει να στραφεί (στην υπηρεσία της αληθινής 
ιστορίας ή στο κατασκευαστικό σκέλος μιας κινηματογραφικής 
ταινίας;) με αποτέλεσμα να αφήνει μια στυφή γεύση στο θεατή, 
που δεν γλυκαίνει ούτε με τις μεστές ερμηνείες των διάσημων 
πρωταγωνιστών. 

Κρατικά μυστικά (OffiCial SeCreTS) ** ½
ΣκηνοθεΣία: Γκάβιν Χουντ 
ΠρωταγωνίΣτούν: Κίρα Νάιτλι, Ματ Σμιθ, Ρέιφ Φάινς, 
Ρις Ιφανς, Ίντιρα Βάρμα, Κάθριν Κέλι, Μάθιου Γκουντ

To 2003, η μεταφράστρια του Αρχηγείου Επικοινω-
νιών της βρετανικής κυβέρνησης Κάθριν Γκαν διαρ-
ρέει ένα άκρως απόρρητο e-mail των αμερικανικών 
αρχών που ζητούσε από τις βρετανικές υπηρεσίες 
να κατασκοπεύσουν άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ με 
σκοπό να εκβιάσουν τη θετική ψήφο τους για εισβο-
λή στο Ιράκ. Όταν ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος 
της με βάση τον νόμο περί κρατικών μυστικών, η 
Γκαν βρίσκεται απέναντι σε ένα σκληρό δίλημμα. 

Είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις του νοτιοαφρικανού Γκά-
βιν Χουντ («Tsotsi», «Έκδοση κρατουμένου») να φτιάξει 
ένα πολιτικό θρίλερ με ισχυρό ρεαλιστικό εκτόπισμα. 
Η πραγματική ιστορία της Κάθριν Γκαν συντάραξε τη 
βρετανική κοινή γνώμη το 2003 κι ενώ η κυβέρνηση 
Μπλερ νομιμοποιούσε την πολεμική επιχείρηση στο 
Ιράκ, παρουσιάζεται με καθαρότητα και ειλικρίνεια. Ο 
σκηνοθέτης παλεύει να κρατήσει την ισορροπία με-
ταξύ του προσωπικού και συλλογικού, καθώς η ζωή, 
η ελευθερία και ο γάμος της ηρωίδας απειλούνται κι 
εκείνη καλείται να υπερασπιστεί τα πιστεύω της με κά-
θε τίμημα. Δίπλα της βρίσκεται μια ομάδα δικηγόρων 
που ξέρουν καλά το βρώμικο παιχνίδι που θα υποστεί 
από την κυβέρνηση Μπλερ η πελάτισσά τους, αλλά δεν 
φαντάζονται ως πού μπορούν να φτάσουν. Για όσους 
δεν θυμούνται καλά την υπόθεση –και πάνω από όλα 
την κατάληξή της– η ταινία θα τους αποζημιώσει και με 
το παραπάνω. Για τους υπόλοιπους όμως θα είναι σαν 
μια απλή επανάληψη των βασικών γραμμών της, με 
την ενίσχυση των άρτιων ερμηνειών από πλευράς Κίρα 
Νάιτλι και – κυρίως– Ρέιφ Φάινς. 

3 δευτερόλεπτα TheinfOrmer ** 
ΣκηνοθεΣία: Αντρέα Ντι Στέφανο
ΠρωταγωνίΣτούν: Τζόελ Κίναμαν, 
Ανα Ντε Αρμας, Ρόζαμουντ Πάικ, 

Κλάιβ Οουεν

Ένας πληροφοριοδότης του FBI χρη-
σιμοποιεί τις ικανότητες από το βίαιο, 
στρατιωτικό παρελθόν του για να 
αποκαλύψει τον αρχηγό της πολωνι-
κής μαφίας. Όταν η επιχείρηση του 
FBI καταλήγει σε αποτυχία ο ήρωας 
βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα 
στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. 

Ο ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης 
Αντρέα Ντι Στέφανο («Χαμένος παρά-
δεισος» με τον Μπενίτσιο ντελ Τόρο 
στον ρόλο του Πάμπλο Εσκομπάρ) 
καταφέρνει να δώσει μορφή και ψυ-
χή σε ένα προκάτ σενάριο που όμως 
έχει τις μικροεκπλήξεις του. Αν και 
η ιστορία είναι πολυγραφότατη και 
εξαντλημένη, η νευρώδης σκηνο-
θεσία του Ντι Στέφανο με αποτελε-
σματικότητα και καταιγιστικές εναλ-
λαγές, πετυχαίνει να ξεφύγει από τα 
τετριμμένα. Σημαντικό ρόλο ως προς 
το θετικό πρόσημο παίζουν και οι βα-
σικοί χαρακτήρες. Ο σουηδός Τζόελ 
Κίναμαν βρίσκει τα σημεία αμφιση-
μίας του χαρακτήρα του και παίζει 
δημιουργικά με αυτά, ενώ η πολύπει-
ρη πλέον Ρόζαμουντ Πάικ ξέρει ότι 
στους κόντρα ρόλους τα καταφέρνει 
ακόμη καλύτερα.  



Λ ίγο πριν την πρε-
μιέρα της σκανδα-
λώδους όπερας 
του Τόμας Άντες, 
η Athens Voice 
συνάντησε τον 
καλλιτεχνικό δι-
ευθυντή της Εναλ-

λακτικής Σκηνής και σκηνοθέτη της 
παράστασης, Αλέξανδρο Ευκλείδη, 
για να μάθει τι είναι τελικά το «Powder 
her face»… 

1963. Ένα σεξουαλικό σκάνδαλο συνταράσσει 
τη βρετανική κοινή γνώμη – και δεν εννοούμε το 
σκάνδαλο Προφούμο.  Ο 11ος Δούκας του Αργκάιλ 
κατηγορεί δημόσια τη σύζυγό του ότι κατά τη διάρ-
κεια του γάμου τους είχε 88 εξωσυζυγικές σχέσεις. 
Η λίστα των εραστών της περιλαμβάνει υπουρ-
γούς, μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας 
και διάσημους καλλιτέχνες. Η περιβόητη πολαρό-
ιντ που κατατίθεται κατά τη διάρκεια της δίκης στα 
αποδεικτικά στοιχεία και στην οποία η δούκισσα 
απεικονίζεται γυμνή σε ερωτικές περιπτύξεις με 
έναν άνδρα, το πρόσωπο του οποίου είναι κομμέ-
νο, κάνει τους βρετανούς να ψάχνουν χρόνια μα-
νιωδώς για να ανακαλύψουν την ταυτότητα  του 
«ακέφαλου άνδρα»…
1995. Η πολυτάραχη ζωή της δούκισσας Μάργκα-
ρετ Κάμπελ του Αργκάιλ που σόκαρε το κοινό με τις 
σεξουαλικές της ακρότητες, έγινε η «πρώτη ύλη» 
για το «Powder her face». Μια όπερα γραμμένη από 
τον Τόμας Άντες, το «τρομερό παιδί» της βρετανι-
κής σκηνής, πάνω στο καυστικό λιμπρέτο του Φίλιπ 
Χένσερ που μιλά με κυνισμό και χιούμορ για τον 
αμοραλισμό, την παρακμή της ανώτερης τάξης και 
τη δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας. 
2019. Το «Powder her face» ανεβαίνει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα από την Εναλλακτική Σκηνή της 
ΕΛΣ. Θα σοκάρει άραγε το κοινό;  Ο Αλέξανδρος Ευ-
κλείδης, αντί άλλης απάντησης, μας ξεναγεί στον 
κόσμο του Τόμας Άντες και μας αφήνει να βγάλου-
με τα συμπεράσματά μας…  

«Μια ανατρεπτική όπερα με γερές δόσεις μαύ-
ρου χιούμορ, σαρκασμό, πικάντικες ερωτικές 
σκηνές και την “πιο άσεμνη άρια που γράφτηκε 
ποτέ”». «…Μια όπερα για μια γυναίκα που παγι-
δεύεται σε έναν κόσμο αρωμάτων, φαντασίας 
και ανάμνησης». «Η όπερα που εισάγει το κοινό 
σε μια νέα εποχή». Τι είναι τελικά το «Powder 
her face»;...  Είναι μια κωμική όπερα;
Είναι έργο με έντονα κωμική φλέβα, με την έννοια 
όμως που είναι οι όπερες του Μότσαρτ, οι οποίες 
θίγουν πανανθρώπινα ζητήματα, μέσα από μια ου-
μανιστική θεματολογία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 
λιγότερο κωμικά, απλά η προσέγγιση αυτή τα καθι-
στά κωμικά με ένα τρόπο που δεν είναι φαρσικός. 
Μολονότι έχει πολύ αστείες στιγμές, το «Powder 
her face» δεν στοχεύει στο γέλιο. Είναι σκωπτικό, 
υπονομευτικό…

Είναι μια όπερα queer;Ναι, υπάρχει και αυτή η δι-
άσταση. Ο Άντες έτσι κι αλλιώς είναι ένας απόλυτα 
queer καλλιτέχνης. Το queer στοιχείο είναι αρκετά 
έκδηλο στην αισθητική του, αποτελεί μέρος της 
θεματολογίας του και των καλλιτεχνικών του ερ-
γαλείων. Το γεγονός ότι η πρώτη σκηνή στο έργο 
είναι μια σκηνή τρανσβεστισμού, είναι μια δήλωση 
του συνθέτη, ένα κλείσιμο του ματιού, σαν να λέει 
«για να ξεκινήσουμε καλά…». Ένας ηλεκτρολόγος, 
στη διάρκεια του ερωτικού παιχνιδιού με μια κα-
μαριέρα, μεταμορφώνεται στη δούκισσα για να 
την κοροϊδέψει και ταυτόχρονα για να παίξει με το 
ρόλο του φύλου. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και σε 
μια παντομίμα του γάμου της δούκισσας ο οποίος 
εξελίσσεται σε όργιο προς απροσδιόριστες κατευ-
θύνσεις. 
Το «Powder her face» είναι ένα έργο των βρετανικών 
90s, που συνομιλεί άμεσα με το κίνημα του camp  – 
ο πρόδρομος του queer. Είναι η «αντίδραση» της 
σοβαρής μουσικής στην camp αισθητική και ιδεο-
λογία. Δεν είναι τυχαίο ότι παίρνει τη φιγούρα της 
δούκισσας και την αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβα-
ρότητα αλλά και με μια μπουρλέσκ μελαγχολία. 
Σαφώς μέσα στο έργο υπάρχει μια φλέβα προκλη-
τικότητας η οποία όμως δεν είναι χωρίς θεμελίωση. 

Ακόμα και η διαβόητη «blowjob aria» (η άρια της 
πεολειξίας), πέρα από την ανεκδοτολογική της 
πτυχή, είναι μια σκηνή ακραίας ρεαλιστικής και 
συγχρόνως λεπτής ψυχολογικής γραφής που 
προήλθε από μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα. Ε-
κείνη την εποχή είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο 
του Wayne Koestenbaum με τίτλο «Queen’s 
throat» («Το λαρύγγι της βασίλισσας»), μια πολύ 
σημαντική συμβολή στη θεωρία της όπερας, 
γιατί για πρώτη φορά συνέδεε την έννοια της 
παραγωγής του ήχου, με ζητήματα ερωτισμού 
και ομοσεξουαλικότητας,  της χαράς που μετα-
δίδει ο ήχος του τραγουδιού, με τον ερωτισμό 
που παράγει η στοματική κοιλότητα στις διά-
φορες εκφάνσεις της. Νομίζω ότι ο Βρετανός 
μυθιστοριογράφος Φίλιπ Χένσερ, που έγραψε 
το λιμπρέτο, πρόσθεσε αυτή τη σκηνή, όχι μόνο 
γιατί σχετίζεται με την ιστορία της Μάργκαρετ 
Κάμπελ αλλά και γιατί ήταν ένας τρόπος να μι-
λήσει για την όπερα, «χρησιμοποιώντας» τη χα-
ρά που παράγει το λαρύγγι… 

Είναι μια όπερα-σκάνδαλο; Δεν είναι ένα έρ-
γο που σκανδαλίζει. Είναι ένα δοκίμιο για την 
κοινωνία της κλειδαρότρυπας αλλά και για τη 
μοίρα του ανθρώπου που επιλέγει να εκτεθεί 
στη δημόσια σφαίρα και να συντριβεί από αυ-
τήν. Προσωπικά το «Powder her face» μου θυ-
μίζει πολύ έργα όπως οι «Επικίνδυνες σχέσεις» 
του Λακλό, που φτάνουν να γίνονται ημιπορ-
νογραφικά, ακριβώς για να καυτηριάσουν μια 
κοινωνία που επιτρέπει στους ανθρώπους να 
αυτοπορνογραφούνται. Νομίζω ότι τόσο ο Ά-
ντες όσο και ο Φίλιπ Χένσερ, κινητοποιήθηκαν 
με κάτι που ένιωσαν στον αέρα των 90s. Ήταν 
το zeitgeist, το κλίμα της εποχής, με τον «Μεγά-
λο Αδελφό», τα realities, τη Μόνικα Λιουίνσκι και 
τον Κλίντον… Όταν συνειδητοποίησα ότι η όπε-
ρα γράφτηκε το 1995, δύο χρόνια πριν ξεσπάσει 
το σκάνδαλο, σκέφτηκα ότι κατά κάποιο τρόπο 
προοικονομούσε αυτό που εμείς ζήσαμε λίγο 
αργότερα live!  

Είναι μια… στριφνή όπερα; Το τείχος δυσκο-
λίας που συναντά ο ακροατής σε πολλά έργα 
του 20oύ αιώνα, το έβαλαν ηθελημένα οι ίδιοι 
οι μοντερνιστές. Ο Τόμας Άντες όμως είναι ο 
απόλυτος εκφραστής του μεταμοντέρνου, μιας 
αντίληψης που επαναπροσδιορίζει τη σχέση 
δημιουργού και ακροατή. Πιστεύει ότι η λόγια 
μουσική οφείλει να είναι για τον καθένα. Θέ-
λει να επικοινωνήσει με το κοινό του, όχι με την 
ευκολία όσων καταφεύγουν στην εκλαΐκευση 
αλλά βαθιά δημιουργικά. Αποδέχεται την πρό-
κληση της επικοινωνίας και την κάνει μέρος της 
γραφής του. Το «Powder her face» είναι ίσως 
το πιο επιτυχημένο δείγμα αυτής της προσέγ-
γισης. Είναι ένα έργο για την όπερα στον σύγ-
χρονο κόσμο και συγχρόνως ένα εξαιρετικά 
καλοφτιαγμένο μουσικό κολλάζ. Να σας δώσω 
ένα παράδειγμα: στην τελευταία σκηνή όπου 
ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ανακοινώνει 
στη δούκισσα ότι ο χρόνος της παραμονής της 
τελειώνει, από πίσω ακούς την αρμονική ακο-
λουθία από το «Ο θάνατος και η κόρη» του Σού-
μπερτ. Αλλού πάλι αναγνωρίζεις ήχους από τον 
Ρίχαρντ Στράους και τον Στραβίνσκι και αλλού 
ο Άλμαν Μπεργκ μπερδεύεται με την Νταϊάνα 
Ρος, τη σόουλ και τα τραγούδια της «Χρυσής Ε-
ποχής» του μεσοπολέμου. Ένα τέτοιο τραγούδι 
των 30s το οποίο αποτελεί και βασικό μοτίβο 
του έργου, ο Άντες το μεταλλάσσει με χιλιάδες 
περίτεχνους τρόπους. Είναι πάντως απορίας 
άξιο πώς ένας 24χρονος –τόσο ήταν όταν έγρα-
ψε την όπερα– μπορεί να συλλάβει κάτι τόσο 
πολυεπίπεδο. Το «Powder her face» είναι η από-
λυτη περίπτωση  αριστουργήματος πλην όμως 
ο δημιουργός του, όντας πολύ καχύποπτος α-
πέναντι στην έννοια, αρνείται να παίξει με τις 
δυνατότητες του «υψηλού» και το υπονομεύει 
διαρκώς, τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια 
του. Τη μια στιγμή η μουσική του σου κόβει την 
ανάσα με τη γραμμή και την έντασή της και την 
επόμενη στιγμή την πάει αλλού, στο ελαφρό, 
στο pop! Έτσι κατορθώνει να κρατά μια σοφή 
ισορροπία ανάμεσα σε είδη και ιδεολογικές ή 
υφολογικές αναφορές και το αποτέλεσμα α-
κούγεται πολύ πιο ευχάριστα και εύκολα από 
αυτό που είναι…
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ΣκηνοθετώνταΣ τη  
«βρώμικη δούκιΣΣα»

Το «Powder her face» εξιστορεί τη λαμπερή 
άνοδο και την τραγική πτώση της δούκισ-
σας Μάργκαρετ Κάμπελ του Αργκάιλ από 
τη δεκαετία του ’30, όταν υπήρξε μία από τις 
πιο πολυφωτογραφημένες γυναίκες στον 
κόσμο, έως τα τελευταία χρόνια της ζωής 
της αρχές του ’90. Ρωτήσαμε τον Αλέξανδρο 
Ευκλείδη για τη δική του ματιά στην πολυτά-
ραχη ζωή της «βρώμικης δούκισσας»  και 
του ζητήσαμε να μας δώσει ένα preview της 
παράστασης που θα παρακολουθήσουμε. 

Ανατρέξατε στην πραγματική ιστορία 
της Μάργκαρετ Κάμπελ; Ναι, έκανα αρ-
κετή έρευνα, προτίμησα όμως να βασιστώ 
σε αυτά που λέει η ίδια η δούκισσα για τον 
εαυτό της, διαβάζοντας την αυτοβιογρα-
φία της, η οποία ήταν πολύ διασκεδαστική, 
γεμάτη μεγαλειωδώς ματαιόδοξες φρά-
σεις. Καταλαβαίνεις ότι ήταν μια περίεργη 
προσωπικότητα, ένα αμάλγαμα από πολλές 
και ενδιαφέρουσες επιρροές. Στην πραγ-
ματικότητα ήταν μια Αμερικάνα που έγινε 
Βρετανή αριστοκράτισσα –αγόρασε τους 
τίτλους της– κρατώντας πάντα την αμερι-
κάνικη ανοιχτοσύνη αλλά προσαρμόζο-
ντάς την στα ήθη της βρετανικής άρχουσας 
τάξης. Πιστεύω πως η τόσο ανεπιτήδευτη 
ματαιοδοξία της ήταν η κινητήρια δύναμή 
της. Το «Powder her face» είναι ένα έργο πά-
νω στη ματαιοδοξία και στην ένταση μετα-
ξύ της απερχόμενης αριστοκρατίας και της 
επερχόμενης οικονομικής αριστοκρατίας. 
Στο έργο πώς αντιμετωπίζεται η δούκισ-
σα; Σκωπτικά, με συμπάθεια, με δηκτι-
κότητα; Νομίζω με συμπάθεια και οίκτο. 
Το ύφος της όπερας αυτής επιτρέπει να 
συνυπάρχουν  διαφορετικές προσεγγίσεις 
στον άνθρωπο και σε ό,τι εκπροσωπεί. Να 
κινείται από τη γελοιογραφία ως την εν-
συναίσθηση,  χωρίς ο θεατής να βλέπει τις 
«ραφές». Υπάρχουν ωστόσο στιγμές που 
αισθάνεσαι μεγάλη θλίψη για τη γυναίκα 
αυτή, η τελευταία σκηνή είναι τόσο σπαρα-
κτική που σε κάνει να ανατριχιάζεις...
Η όπερα χωρίζεται σε 8 σκηνές –κάθε μία 
και μια χρονιά– κάνοντας flashback σε 
στιγμιότυπα από τη ζωή της δούκισσας. 
Πώς παρακολουθούμε αυτή τη διαδρο-
μή; Το έργο έχει μια ονειρική δραματουρ-
γία, με σκηνές ελλειπτικές, υπαινικτικές 
που μοιάζουν περισσότερο με αναμνήσεις 
παρά με αυστηρή αφήγηση. Η κυκλική α-
ντιμετώπιση του χρόνου είναι ένα σκηνικό 
παιχνίδι. Η ιστορία ξεκινά από το τώρα, πη-
γαίνει πίσω, επανέρχεται. Χτίζεται σε ένα 
χαρακτήρα, αυτόν της δούκισσας, καθώς 
είναι η μόνη που μένει σταθερή. Οι άλλοι 
τρεις χαρακτήρες ακροβατούν ανάμεσα 
σε πολλαπλούς ρόλους. Χρησιμοποιούμε 
ένα εξωτερικό-εσωτερικό χώρο, ένα lobby 
ξενοδοχείου, με την ορχήστρα παρούσα, 
το οποίο είναι και δωμάτιο. Οι διαφορετι-
κές χρονολογίες εμφανίζονται ψηλά σε ένα 
banner, σαν τα παλιά πρωτοχρονιάτικα πα-
νό – όπως αυτά που είχε  ο Αγγελόπουλος 
στον «Θίασο» και στους Κυνηγούς– που έ-
γραφαν  «Ευτυχισμένο το ’19…».  Ο θεατής 
βλέπει τη δούκισσα να μεγαλώνει και να 
μικραίνει, να παρακολουθεί τον νεαρό της 
εαυτό, να βιώνει το παρελθόν της μέσα από 
ένα τραυματικό παρόν. Μια  γυναίκα ρευ-
στή μέσα στον χρόνο…
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ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

εκδηλώσε ι σ

Το Ροκ Σταρ, που κυκλοφορεί την επόμενη 

εβδομάδα από το Μεταίχμιο, είναι το πρώτο 

μυθιστόρημα του Στέφανου Τσιτσόπουλου, 

δημοσιογράφου της A.V. και ραδιοφωνικού 

παραγωγού στο Athens Voice Radio 102.5. 

Μια παρέα που μεγαλώνει στην Ξάνθη του 

1978 ακούγοντας πανκ δίσκους και διαβάζο-

ντας το μυθιστόρημα «Φύλακας στη σίκαλη» 

του J.D. salinger ανταμώνει στην Αθήνα του 

2019: Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια; Και στη 

ζωή τους αλλά και στην κόλαση που έζησε ο 

αγαπημένος τους συγγραφέας; Ένα βιβλίο 

για το ροκ, τη φιλία, τον έρωτα, τη Νέα Υόρκη 

του κλαμπ cBGB's αλλά και τη Συγγρού των 

στριπτιζάδικων, τη Θεσσαλονίκη της δεκαε-

τίας του ’90 και την Κυψέλη του καφέ Σελέκτ! 

Και, επιτέλους, μια απάντηση στο ερώτημα: 

τι βαςανίζει ακόμα τους Χόλντεν Κώλφηλντ - 

φυγάδες αυτού του κόσμου;

ο 
Μοζ το 1978 ζούσε στο Μάντσε-
στερ, όπως εγώ στην Ξανθάρα. Κι 
επίσης διάβαζε πολύ, όλο στη βι-
βλιοθήκη την έβγαζε ο μελαγχο-

λικομούτσουνος ο ροκαμπίλι ο γλαδι-
όλης. Αργότερα έκανε τους Σμίθαρους 
και έγραψε το «Ένα φως που δεν σβή-
νει ποτέ», αλλά μετά η μπάντα διέλυσε. 
Σήμερα ο δικός μας ζει στο Λος Άντζε-
λες, απέναντι από τη Νάνσι Σινάτρα, 
και κάθε απόγευμα, όταν δεν έχει πε-
ριοδείες ή δεν πάει να ψωνίσει βίγκαν, 
μαζί, γράφουν τα μουσικά περιοδικά, 
πίνουν τα τσαγάκια τους. Με τη Νάνσι, 
την κόρη του If I can make it there, I’ll 
make it anywhere, New York, New York. 
Μάνα, αναρωτιόμουνα στην Παλιοξάν-
θη, θα πάω καμιά φορά στ’ αλήθεια κι 
εγώ Νεοϋορκάρα; Ή μια ζωή, καταρα-
μένος και μπετοναρισμένος, θα στέκω 
ακούνητος, αντί για τον Χάντσον Ρίβερ 
να κοζάρω τον ποταμό Κόσυνθο; 
Ιδού η λοταρία. Θα τράβαγα σωστό λα-
χνό ή κατάδικος αιώνια εκεί; Και μόνο 
τα χέρια μου θα κουνιόνταν, για να μη 
νιώθω πως πέθανα στο εντελώς. Και τα 
αυτιά μου μόνο να μην πεθάνουν, μα-
κάρι, έλεγα, οξεία ακοή να μου περισ-
σέψει τουλάχιστον. Και τα μάτια μου 
κάπως γερά να μου μείνουν. Παρακα-
λούσα. Για να διαβάζω τον Catcher και 
να βάζω την πιο αγαπημένη μου τρα-
γουδάρα, από τη συλλογή «Τα καλύτε-
ρα του μικρού ονειροπαρμένου». Που 
είχε καημό μια φορά να βγει ραντεβού 
με την Ντέμπι Χάρι, υποδεχτείτε, αγό-
ρια και κορίτσια, την Ξανθούλα με το 
μαύρο κομπινεζόν. Επόμενο τραγούδι, 
που για πάρτη της εφτά φορές την ε-
ρωτεύεται στο πρόστυχο ο εκφωνητής 
σας. Αλήθεια. Εφτά ξέρετε - τι άρμε-
γα με την Blondie στο «Hanging on the 
Telephone». Ακούτε Ράδιο Σάλιντζερ. 
Γιατί τότε, εκειπέρα, ποια να με πάρει 
εμένανε τηλέφωνο; Ούτε η τύχη, ούτε 

η μοίρα, ούτε κι εκείνο το κορίτσι που 
αγαπούσα, αλλά αντί να βγει ραντεβού 
με εμένα, οκ, δεν το ζήτησα, αλλά την 
έβλεπα τη διαπόμπευση, προτίμησε 
έναν μεγαλύτερο, φοιτητή στο Πολυ-
τεχνείο Ξάνθης. Που το Πολυτεχνείο 
μας μάρανε. Είχαμε μόνο τρεις πανκ 
και μόνο δύο δισκάδικα, αδερφούλη 
μου, αλλά από Πολυτεχνείο σκίζαμε. 
Και γι’ αυτό οι φοιτητές οι από αλλού 
μάς έκλεβαν τα πιο όμορφα χρυσόψα-
ρα. Μόνο αυτοί φιλιόντουσαν και μας 
έπαιρναν τις πιο σέξι συμμαθήτριες. 
Ξιπάσματα. Όλοι τους και όλες τους. 

Ευτυχώς κατάφερα πάλι προχθές να 
πάω Νέα Υόρκη. Μέσω Πατησίων. Έ-
παιρνα τηλέφωνο και τον Δημήτρη, κι 
αυτός κάτοικος πέριξ Ακρόπολης είναι 
από αρχαιοτάτων χρόνων, μπας και α-
νταμώσουμε. Γιατί ολέ και ναι και εκατό 
σντρο, τα καταφέραμε να δραπετεύσου-
με από την Ξάνθη με το Στίνγκρεϊ. Να 
περιπλανηθούμε, να κάνει ο καθένας 
τα δικά του, ώσπου να ξανακολλήσουμε 
στην Αθήνα. Αλλά με γείωσε ο μεγαλύ-
τερος γυαλάκιας απουσιολόγος. Σκα-
σίλα μου. Μόνος σκάω σένιος στο μπαρ 
Au revoir, της Κυψέλης Αθηνών κι όχι 

της Κυψέλης Ξάνθης, που σας έλεγα ότι 
είχε εκείνο το παιδί του ιερωμένου τον 
σταθμό, και πιάνω θέση στο σκαμπό. 
Κάτω από τη φωτογραφία του Σινάτρα. 
Προσομοίωση Νέας Υόρκης τέρμα ο θε-
ομπαίχτης, νιώθω πως είμαι πάλι στην 
πόλη του «αν τα καταφέρω εκεί, θα τα 
καταφέρω και παντού», αλλά έτσι μια 
ζωή είμαι εγώ. Ακόμα, καμιά φορά, ό-

ταν το πατήσω το κουμπί, ζω 
μέσα στην κεφάλα μου. 
Και παραγγέλνω ουίσκι σό-
δα, όπως το βάζει στη λίστα 
με τα πιο χιτ ποτά του κό-
σμου ο Χόλντεν στη Σίκαλη. 
Λες και είμαι στο Μανχάταν, 
ο κούκλος. Και πρώτη γουλιά 
πίνω στην υγειά του μπαρ-
μπα-Σάλιντζερ, χρόνια πολ-
λά, ρε αγόρι, τελικά εντάξει, 
δεν πεθάναμε και δραπέτε-
ψαμε, Αθηνάρα, δικέ μου, 
μετά από κάτι ωραία χρόνια 
στη γύρα. Αλλά, ρε Χόλ-
ντεν, γιατί τόσο ησυχία εδώ 
στη Νέα Υόρκη; 1919-2019, ο 
Χρυσούς Αιών του Τζέι Ντι, 
ούτε ένα πυροτέχνημα, γα-
μώ τον Περικλή μου και τον 
Φειδία και τον Ικτίνο του 
σχολείου μου στην Ξάνθη, 
αλλά και του Πένσι της Πεν-
σιλβάνιας, που τον έγραψαν 
να ξεστραβωθεί οι δικοί του 
τον Κώλφηλντ. Αλλά και τον 
Καλλικράτη μου μέσα, που 
βλέπεις απέναντι την Ακρό-
πολη από τα βάθη της Πα-
τησίων να λάμπει. Φαίνεται 
η Ακρόπολη από την Πατη-
σίων, αν θέλετε να ξέρετε, 
βλέπεις και την Αίγυπτο με 
τους φαραώ, όλα δίπλα είναι, 
άμα ζεις στην καζάνα σου και 
χτυπήσεις τρία ουισκάκια.
Όμως ούτε μια ροκ φεστιβα-

λάρα, δικέ μου, για σένα, πατέρα των 
μεγαλύτερων λευκών ροκενρόλερ, τον 
αρχηγό της φυλής. Μας. Πίτα έγινα ε-
κείνη τη νύχτα στο Au revoir από τη 
θλίψη μου. Αλλά εκεί την πήρα και την 
απόφαση. Στο ταξί που με γύρναγε στη 
Νέα Σμύρνη, σπιτάκι μου, στο Φοιβάκι-
Βαγιάκι. Μου. Πως εγώ θα σε τιμήσω, 
ρε Σαλιντζεράκο, μεγαλύτερε κάτοχε 
και άρχοντα που φοράς τα περισσότερα 
δαχτυλίδια του λογοτεχνικού μου NBA. 
Αν και ο catcher δεν είναι μπασκετικός 
όρος. Σωστά να τα μιλάμε. Αυτό το ξέ-
ρουν ακόμα και τα δεκαεξάχρονα, α-
πέναντι από το σπίτι μου στην Ξάνθη, 
κάθε φορά που ξαναγυρίζω εκεί και τα 
χαζεύω στην καλαθιέρα του πάρκου 
της Περικλέους να ρίχνουν «προσω-
πικές». Βολές. Κι αναρωτιέμαι: Καλά 
είναι αυτά τα παπάκια; Τα νοιάζεται 
κανένας; Μακάρι. Γιατί εγώ καλά τότε 
στην Ξάνθη ούτε που ήμουν, αλλά και 
τώρα, αν δεν το γράψω αυτό το βιβλίο, 
για να του ανταποδώσω που μου έσωσε 
τη ζωή ο Σάλιντζερ με τη Σικαλάρα του, 
καλά δεν πρόκειται να γίνω ποτέ. Θα 
ζω συνεχώς με τα φαντάσματα της εφη-
βείας μου. Και δεν κάνει. Καθόλου δεν 
κάνει. Φτάνει. Θέλω να μεγαλώσω. A  

ΡΟΚ ΣΤΑΡ
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου, εκδ. Μεταίχμιο,  
θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου
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Η σειρά MILLENΝIUM αγαπήθηκε πολύ από το ελληνικό κοινό και όχι άδικα αφού α-
ποτέλεσε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο με τις συνολικές πωλήσεις να έχουν ξε-
περάσει τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου 
ενώ τα βιβλία έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. 

Α
υτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός το έκτο μέρος της σειράς με 
τίτλο  «Το Κορίτσι που έζησε δύο φορές». Η ηρωίδα Λίσμπετ Σαλάντερ, το άγριο, ασταμά-
τητο κορίτσι με το τατουάζ, έχει εξαφανιστεί. Ο Μίκαελ Μπλόμκβιστ προσπαθεί να την 
βρει. Θα βοηθήσουν ξανά ο ένας τον άλλον, αναζητώντας ο καθένας τη δική του αλή-

θεια. Και στο τέλος, ο Μπλόμκβιστ –σε μια στιγμή απίστευτης αυτοθυσίας– θα προσφέρει στη 
Λίσμπετ τη δυνατότητα να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της και να βάλει οριστικά πίσω 
της το παρελθόν. Η ATHENS VOICE εξασφάλισε μια μικρή γεύση για τους αναγνώστες της.

Η Λίσμπετ ήταν ακόμα στην Πράγα στο ξενοδοχείο Kings Court, καθόταν στο τραπέζι 
μπροστά από το παράθυρο και κοιτούσε πάλι το μεγάλο σπίτι της Καμίλα στη Ρουμπλιόφ-
κα, δυτικά της Μόσχας. Αυτό δεν ήταν πλέον απλός καταναγκασμός ή μέρος της διαδικα-
σίας της ανάμνησης. Το σπίτι έμοιαζε περισσότερο με κάστρο, ένα κέντρο επιχειρήσεων. 
Κόσμος πηγαινοερχόταν συνεχώς, ακόμα και μεγαλοπαράγοντες όπως ο Κουζνέτσοφ. 
Σε όλους γινόταν σωματική έρευνα, και κάθε μέρα αυξανόταν ο αριθμός των φρουρών, 
ενώ δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως η ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών συστημάτων ελεγχόταν συνεχώς.
Χάρη στο σύστημα παρακολούθησης που είχε εγκα-
ταστήσει η Κάτια Φλιπ και το οποίο είχε απομακρύνει 
έπειτα από μερικές μέρες, η Λίσμπετ μπορούσε να 
παρακολουθεί το κινητό της αδερφής της. Αλλά δεν 
είχε καταφέρει ακόμα να χακάρει το όλο σύστημα και 
αρκούνταν στις εικασίες σε σχέση με αυτά που συνέ-
βαιναν εκεί μέσα. Το σίγουρο ήταν πως είχε αυξηθεί η 
δραστηριότητα.
Όλο το κτίριο παλλόταν από μια νευρική ενέργεια πριν 
από μια μεγάλη επιχείρηση, και χτες είχαν οδηγήσει την 
Καμίλα στο Ενυδρείο, όπως αποκαλούσαν την έδρα της 
GRU στην Τσοντίνκα, έξω από τη Μόσχα. Ούτε κι αυτό 
ήταν καλό σημάδι. Φαινόταν λες και η Καμίλα έψαχνε για 
οποιαδήποτε βοήθεια θα μπορούσε να της προσφερθεί.
Έως τώρα, όμως, έδειχνε ότι δεν είχε την παραμικρή 
ιδέα πού βρισκόταν η Λίσμπετ, κάτι που παρείχε, φυσι-
κά, κάποια ασφάλεια. Όσο η αδερφή της ήταν στο σπίτι 
της, εκείνη και η Παολίνα ήταν εκτός κινδύνου. Αλλά 
δεν μπορούσε να πει τίποτα με απόλυτη σιγουριά.
Η Λίσμπετ έκλεισε την εικόνα από τον δορυφόρο και 
κοίταξε τι έκανε τώρα ο Τόμας, ο σύζυγος της Παολίνα. 
Τίποτε, απ’ ό,τι φαινόταν. Την κοιτούσε μόνο στην κάμερα του υπολογιστή με τη συνήθη 
ζοφερή έκφραση του προσώπου του.
Κανένας δεν μπορούσε να ισχυριστεί πως η Λίσμπετ ήταν ιδιαίτερα ομιλητική το τελευ-
ταίο διάστημα. Καθόταν τα βράδια και άκουγε επί ώρες την Παολίνα, γι’ αυτό και ήξερε 
περισσότερα απ’ ό,τι χρειαζόταν για τη ζωή της και προπάντων ήξερε την ιστορία με το 
ηλεκτρικό σίδερο. Ο Τόμας, που τούτη τη στιγμή φυσούσε η μύτη του μπροστά στην κά-
μερα, άφηνε πάντα τα πουκάμισά του στο καθαριστήριο στη Γερμανία. Στην Κοπεγχάγη έ-
λεγε στην Παολίνα να τα σιδερώνει «για να έχει κάτι να κάνει στη διάρκεια της μέρας». Μια 
μέρα, όμως, η Παολίνα άφησε το σίδερο στην πρίζα, τα πιάτα άπλυτα και τριγύριζε στο 
σπίτι με το εσώρουχο κι ένα ασιδέρωτο πουκάμισό του κι έπινε ουίσκι και κόκκινο κρασί.
Το προηγούμενο βράδυ, την είχε χτυπήσει. Το χείλος της ήταν σκισμένο και ήθελε να με-
θύσει τόσο ώστε να μπορέσει να δώσει ένα τέλος ή να τραβήξει την κατάσταση στα άκρα. 
Γι’ αυτό, έχανε τον έλεγχο όλο και περισσότερο και κατάφερε να σπάσει, κατά λάθος, ένα 
βάζο και ύστερα ποτήρια και πιάτα, όχι τόσο από λάθος, ενώ, με κάποιον τρόπο, έχυσε 
κόκκινο κρασί στο πουκάμισο και ουίσκι στο σεντόνι και στο χαλί και, στο τέλος, την πήρε 
ο ύπνος με την αίσθηση πως επιτέλους θα τολμούσε να του πει να πάει στον διάολο.
Αλλά μόλις ξύπνησε, ο Τόμας καθόταν στα μπράτσα της και τη χτυπούσε στο πρόσωπο. 
Ύστερα την έσυρε ως τη σιδερώστρα και σιδέρωσε εκείνος το πουκάμισό του, και η Παο-
λίνα δε θυμόταν τίποτα μετά, είπε, τίποτα περισσότερο από καμένο δέρμα κι έναν απερί-
γραπτο πόνο και τα βήματά της, που έτρεχαν προς την εξώπορτα. Η Λίσμπετ το θυμόταν 
πού και πού αυτό, και παρότι καμιά φορά, όπως τώρα, κοιτούσε τα μάτια του Τόμας, το 
πρόσωπό του συγχωνευόταν συχνά με το πρόσωπο του πατέρα της.
Όταν ήταν κουρασμένη, όλα έρεαν το ένα μέσα στο άλλο –η Καμίλα, ο Τόμας, η παιδική 
της ζωή, ο Ζάλα, τα πάντα– και σφίγγονταν σαν ζώνη γύρω από το στήθος και το μέτωπό 
της και τότε της κοβόταν η αναπνοή. Απ’ έξω ακουγόταν μουσική, κάποιος κούρδιζε μια 
κιθάρα. Ανασήκωσε το σώμα της και κοίταξε από το παράθυρο. Υπήρχε πολύς κόσμος 
εκεί έξω, άνθρωποι που μπαινόβγαιναν στο εμπορικό κέντρο Palladium. Σε μια μεγάλη 
λευκή σκηνή προετοίμαζαν κάποια συναυλία. Ίσως ήταν πάλι Σάββατο ή αργία, δεν είχε 
σημασία. Πού ήταν η Παολίνα; Σίγουρα έκανε έναν από τους ατέλειωτους περιπάτους της 
στην πόλη, και η Λίσμπετ, με την ελπίδα να διώξει αυτές τις σκέψεις, κοίταξε τα μέιλ της.
Δεν υπήρχε τίποτε από τη Δημοκρατία των Χάκερ, όπως είχε ελπίσει, καμία απάντηση 
στις ερωτήσεις που είχε κάνει στη διάρκεια της μέρας. Υπήρχαν, όμως, μερικά κρυπτο-
γραφημένα μηνύματα από τον Μίκαελ, και τότε χαμογέλασε λίγο. Ώστε άντεξες, τελικά, 
να διαβάσεις το άρθρο σου, συλλογίστηκε. Αλλά όχι, τα μηνύματα δε σχετίζονταν καθό-
λου με τα ψέματα του Κουζνέτσοφ. Ήταν περισσότερο… Ναι, τι ήταν; ● 

Millenνium - Tο κορίτσι 
που έζησε δυο φορές
Του Ντάβιντ Λάγκεργκραντζ, εκδ. Ψυχογιός, 
θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου 

προδημοσίευση
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Ο παλιός φίλος Γιώργος Σιακαντάρης είναι 
ένας συγγραφέας που από χρόνια παρεμβαίνει 
στα πολιτικοκοινωνικά πράγματα, συνήθως με 
βαθιά αναφορά στην ιστορία, το παρόν και το 
μέλλον των ιδεών, με μια ματιά που ξεπερνάει 
κατά πολύ τη στενή ελληνική οπτική και στρέφεται 
πάντα σε πανευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες τάσεις. 
Η έγνοια του σήμερα είναι «Το πρωτείο της δημο-
κρατίας», με υπότιτλο «Η σοσιαλδημοκρατία μετά τη 
σοσιαλδημοκρατία», που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

Δ
ώσε μας το βασικό στίγμα του βιβλίου σου ως 
προς το  περιεχόμενο και τη δομή του. Σ’ αυτό το 
βιβλίο παρακολουθώ τη γέννηση, την εξέλιξη, τη 
σημερινή κατάσταση και τα σενάρια για το μέλλον 

της σοσιαλδημοκρατίας. Υποστηρίζω ότι η σοσιαλδημο-
κρατία δεν είναι ένας πολιτικός οργανισμός που από τη 
γέννησή του διατηρεί την ίδια πολιτική φυσιογνωμία. 
Αντιθέτως, είναι μια παράταξη που η ειδοποιός διαφορά 
της είναι η διαρκής κίνηση και μετεξέλιξη.  Αν μου επι-
τρέπεται, θα μπορούσα να πω ότι η σοσιαλδημοκρατία 
είναι σαν τον πίθηκο του Δαρβίνου και όχι σαν τον Αδάμ 
της Παλαιάς Διαθήκης:  δεν γεννήθηκε μια και έξω με 
την απόφαση κάποιας ηγεσίας, αλλά έμαθε να συνερ-
γάζεται σε συνθήκες φυσικής επιλογής με τους άλλους 
πιθήκους ζώντας ομαδικά, να χρησιμοποιεί τις πέτρες 
και τα κλαριά ως όπλα, να ανάβει φωτιές, να περπατά 
στα δυο πόδια και να χρησιμοποιεί τον εγκέφαλό του. 
Η σοσιαλδημοκρατία είναι ένας κοινωνικός οργανισμός 
που για να απαντήσει στη «κοινωνική επιλογή» ήταν υ-
ποχρεωμένος διαρκώς να αναθεωρεί τις απόψεις και τις 
πρακτικές της. Έτσι και αυτή πέρασε από πολλά στάδια.
Καταγράφω μια πορεία που ξεκίνησε από τους Μπέρ-
νσταϊν και Ζορές, που ανέδειξαν τις καντιανές της κατα-

βολές, πέρασε από τις υπέροχες επεξεργασίες 
των Σουηδών σοσιαλδημοκρατών Καρλ Γιάλ-
μαρ Μπράντινγκ και Περ Άλμπιν Χάνσον της 
περιόδου 1904-1940 και απ’ αυτούς στον Κάρ-
λο Ροσέλι έως τον Βίλυ Μπραντ και τον Ούλοφ 
Πάλμε, αλλά και από τη αντίθεσή της σε κάθε 
ολοκληρωτισμό στα χρόνια της Βαϊμάρης ώ-
σπου, μέσω Σουηδίας, κατέληξε στο συνέδριο 
του Μπαντ Γκόντεσμπεργκ, για να γίνει η πα-
ράταξη που πρεσβεύει ότι καμία κοινωνική 
δικαιοσύνη και αλληλεγγύη δεν μπορεί να υ-
πάρξει, εκεί όπου απουσιάζει η δημοκρατία. 

Τι σημαίνει ότι η σοσιαλδημοκρατία δεν 
γεννήθηκε μια ορισμένη στιγμή, αλλά δια-
μορφώθηκε ιστορικά; Ο μίτος της Αριάδνης 
που ακολουθώ παρουσιάζει τον μετασχημα-
τισμό της σοσιαλδημοκρατίας από μια μαρ-
ξιστική παράταξη της κοινωνικοποίησης των 
μέσων παραγωγής, μέσα από τη βίαιη ανατρο-

πή του καπιταλισμού, σε μια παράταξη που με την είσοδο 
των μαζών στην πολιτική (καθολικό δικαίωμα ψήφου 
στον 19ο αιώνα) πέρασε αρχικά στη φάση της κοινοβου-
λευτικής της αναπροσαρμογής και από εκεί στην αποδο-
χή της συμμετοχής σε «αστικές» κυβερνήσεις. Μετά δε 
την Οκτωβριανή Επανάσταση και τα δεινά που αυτή επέ-
βαλε στους λαούς του σοβιετικού κράτους, η παράταξη 
αυτή αποδέχθηκε το αίτημα του δημοκρατικού σοσιαλι-
σμού. Δεν σταμάτησε όμως εδώ. Η επικέντρωσή της στα 
θέματα της δημοκρατίας την οδήγησε στην εγκατάλει-
ψη της ιδέας της κρατικοποίησης των μέσων παραγω-
γής και, στη συνέχεια, στην αποδοχή της αγοράς και στο 
«πάντρεμα» της ισότητας ευκαιριών και αποτελεσμάτων 
με το κοινωνικό κράτος, το κράτος Δικαίου και αυτό που 
αποκαλώ «Πρωτείο της Δημοκρατίας». 

Ποιοι λόγοι ήταν αυτοί που σε παρώθησαν να γρά-

ψεις τώρα ένα βιβλίο για τη γενεαλογία, την εξέλιξη 
και τις όποιες μελλοντικές προοπτικές της σοσιαλδη-
μοκρατίας; Στην Εισαγωγή αναφέρομαι σε 5 μύθους που 
κυριαρχούν στην Ελλάδα για τη σοσιαλδημοκρατία. Ο 
πρώτος υποστηρίζει ότι η σοσιαλδημοκρατία ακόμη και 
σήμερα είναι η ενότητα σοσιαλισμού και δημοκρατίας. 
Ο δεύτερος θέλει τη σοσιαλδημοκρατία να ανήκει στο 
Κέντρο. Ο τρίτος υποστηρίζει ότι σήμερα χρειαζόμαστε 
μια αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Ο τέταρτος παρουσιά-
ζει ως κάτι το αυτονόητο ότι στρατηγικός αντίπαλος της 
σοσιαλδημοκρατίας ήταν πάντα η συντήρηση, η Δεξιά 
και ο νεοφιλελευθερισμός. Και ο πέμπτος δηλοί ότι η σο-
σιαλδημοκρατία χάνει γιατί έγινε (νεο)φιλελεύθερη. Το 
βιβλίο είναι μια απάντηση σ’ αυτούς τους πέντε μύθους, 
που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.  

Γιατί στρατηγικός αντίπαλος της σοσιαλδημοκρα-
τίας είναι ο ολοκληρωτισμός και όχι η «Δεξιά», όπως 
πολλοί υποστηρίζουν στη χώρα μας; Ποιες διακρί-
σεις κάνεις στις μορφές του ολοκληρωτισμού;  Η σο-
σιαλδημοκρατική αφήγηση είναι στημένη ολόκληρη 
πάνω στην άρνηση της επιβολής του καλού διά της βίας 
και του διαχωρισμού των ανθρώπων σε «δικούς μας» και 
σε «εχθρούς».  Η απουσία ενός έτοιμου εκ των προτέ-
ρων σχεδίου και ο σεβασμός της νομιμότητας είναι δυο 
στοιχεία που τα βρίσκει μπροστά του κάθε μελετητής 
της ιστορίας της σοσιαλδημοκρατίας. Υποστηρίζω ότι η 
σοσιαλδημοκρατία ξεκίνησε από τον Μαρξ  για να κατα-
λήξει στον Καντ:  από την ισότητα για να συναντήσει την 
ελευθερία και τη γνώση, από τον δημοκρατικό σοσιαλι-
σμό για να φτάσει στον δημοκρατικό καπιταλισμό. Η επι-
μονή μου στον προσδιορισμό του ολοκληρωτισμού ως 
στρατηγικού αντιπάλου της σοσιαλδημοκρατίας οφεί-
λεται στην αφετηριακή μου θέση ότι αυτή αποτελεί την 
παράταξη του πρωτείου της δημοκρατίας. Θα μπορούσε 
να ονομάζεται και καπιταλιστικοδημοκρατία. 
Στο βιβλίο απορρίπτεται όμως και η ταύτιση κομμουνι-
σμού - ναζισμού. Σ’ αυτή την ταύτιση  πρωτοστατούν και 
κάποιοι «φιλελεύθεροι» πρώην κομμουνιστές, οι οποίοι 
ούτε αφομοίωσαν τον κομμουνισμό, ούτε κατάλαβαν 
τον φιλελευθερισμό. Η επιστημονική προσέγγιση ενός 
τόσο σημαντικού θέματος απαιτεί τη διάκριση φαινο-
μένων που, αν και έχουν ίδια αποτελέσματα, έχουν δια-
φορετικές καταβολές. Η εξομοίωση μιας θεωρίας που 
έρχεται από το διαφωτιστικό πρόταγμα για τη χειρα-
φέτηση του ατόμου, με μια θεωρία που έρχεται από τα 
αταβιστικά βάθη της φυλετικής υπεροχής, ουσιαστικά 
σχετικοποιεί τον ναζισμό.
Αν και κομμουνισμός και φασισμός δεν έχουν ίδιες ρίζες, 
υποστηρίζω όμως ότι είναι εσφαλμένη κάθε ανάγνω-
ση που εκλαμβάνει τον ναζισμό ως κάτι το κακό και στη 
θεωρία και στην πράξη, ενώ ο κομμουνισμός παραμένει 
καλή θεωρία με κακούς εφαρμοστές. Τα ψήγματα του 
ολοκληρωτισμού ξεκινούν από τον μονισμό του Μαρξ. 
Δεν υπάρχει ένας ιδεώδης κομμουνισμός, ο οποίος δι-
αστρεβλώθηκε από τους «κακούς» Στάλιν, Μάο και Πολ 
Ποτ –μερικοί προσθέτουν και τον Λένιν–  αφήνοντας 
στο απυρόβλητο τον Μαρξ. Ούτε υπάρχει καλή θεωρία 
και κακά αποτελέσματα. Ανοησίες, όπως ανοησία όμως 
είναι και η ταύτιση. Από αυτή την ταύτιση ο μεγάλος χα-

μένος δεν είναι ο κομμουνισμός, αλλά ο Διαφωτισμός και 
η σοσιαλδημοκρατία. Και ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο 
ναζισμός.  Όλα αυτά ήταν κοινοί τόποι για τη σοσιαλδη-
μοκρατία της εποχής του Βίλυ Μπραντ, μόνο οι σημερι-
νοί σοσιαλδημοκράτες άφησαν τις πολιτικές σκοπιμότη-
τες (εξημέρωση του θηρίου Όρμπαν - Κατσίνσκι) να θο-
λώσουν τη σκέψη τους, υπερψηφίζοντας ένα ψήφισμα 
που ακυρώνει τους ίδιους και όχι τους κομμουνιστές. 

Υποστηρίζεις ότι το να αναρωτιόμαστε αν χρειάζε-
ται να συναντηθεί η σοσιαλδημοκρατία με τον φι-
λελευθερισμό είναι ένα ερώτημα από τη βάση του 
λαθεμένο. Γιατί; Δεν χρειάζεται να συναντηθούν, γιατί 
είναι τέκνα της ίδιας φιλοσοφικής μήτρας: του Διαφωτι-
σμού. Απαντούν από κοινού στα αιτήματα που τίθενται 
στη νεωτερική κοινωνία,  αφενός στην ελευθερία και 
αφετέρου στην ισότητα, δηλαδή στο κοινωνικό ζήτη-
μα. Οι δυο έννοιες δεν αποτελούν η μία συμπλήρωμα 
της  άλλης. Ούτε χρειάζεται καν να συντεθούν. Οι δυο 
έννοιες αλληλοπροϋποτίθενται. Έχουν ανάγκη η μία 
την άλλη. Αποτελούν μια ενότητα. Η σοσιαλδημοκρα-

τία χωρίς φιλελευθερισμό δεν είναι σοσιαλδημοκρα-
τία και ο φιλελευθερισμός χωρίς κοινωνικές αναφορές 
και ανησυχίες είναι μη δημοκρατικός. Δεν υπάρχει καν 
φιλελεύθερη και μη φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία. 
Μόνο σοσιαλδημοκρατία με φιλελευθερισμό υπάρχει. 
Το πραγματικό ζήτημα επομένως δεν είναι η συνάντηση 
των δύο ρευμάτων, αλλά η ενότητά τους χωρίς να χά-
νουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. 

Γιατί απορρίπτεις, πολλές φορές και με ειρωνικό 
τρόπο, τις αντιλήψεις που ζητούν μια «αριστερή» 
ή μια «ριζοσπαστική» σοσιαλδημοκρατία; Τι είναι 
η σοσιαλδημοκρατία για σένα, Κέντρο ή Αριστερά; 
Μα είναι ποτέ δυνατόν η παράταξη που γεννήθηκε ως 
αποτέλεσμα της αντίθεσής της στον ριζοσπαστισμό να 
αυτοπροσδιορίζεται ως «ριζοσπαστική»; Μόνο αδαείς 
ή πολιτικοί καιροσκόποι μπορούν να το κάνουν αυτό. 
Και είναι ποτέ δυνατόν η παράταξη που εξελίχθηκε ως 
ο πόλος της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς να  
αυτοπροσδιορίζεται ως «αριστερή σοσιαλδημοκρατία», 
σε αντίθεση με κάποια τάχατες «δεξιά»; Είναι σαν να λέμε 
πως υπάρχει μια δεξιά και μια αριστερή Αριστερά. Κάτι 
σαν υγρό ύδωρ. Και για να απαντήσω στο ερώτημα τι 
είναι η σοσιαλδημοκρατία,  Κέντρο ή Αριστερά:  είναι 
η εφαρμογή δημοκρατικών αριστερών πολιτικών στο 
κέντρο των κοινωνιών. 

Γιατί στο βιβλίο δεν υπάρχει ούτε μια λέξη για την Ελ-
λάδα και την ελληνική σοσιαλδημοκρατία; Γιατί δεν 
μου «έβγαινε» στο σχήμα για την πορεία της ευρωπαϊκής 
σοσιαλδημοκρατίας. Η Ελλάδα είχε σοσιαλδημοκράτες 
και μάλιστα τέτοιας μεγάλης αξίας όπως ο Κώστας Ση-
μίτης και ο αείμνηστος Νίκος Θέμελης. Δεν είχε ποτέ της 
όμως σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Και ακόμη δεν έχει, 
παρά τις «φιλότιμες» αλλά αντιφατικές προσπάθειες στο 
Κίνημα Αλλαγής. Ίσως στο επόμενο βιβλίο μου για τις 
δυσκολίες συγκρότησης της σοσιαλδημοκρατικής σκέ-
ψης - χώρου στην Ελλάδα. Πάντως οι πέντε μύθοι που με 
παρακίνησαν να γράψω αυτό το βιβλίο είναι πρωτίστως 
ελληνικοί μύθοι. 

Τελικά έχει μέλλον η σοσιαλδημοκρατία την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης ή είναι παρωχημένο προϊόν 
από την εποχή του έθνους - κράτους;  Σήμερα η σο-
σιαλδημοκρατία δεν ηττάται επειδή υποστηρίζει την 
πολυπολιτισμικότητα και όχι τη μεγάλη κοινωνία ή επει-
δή έχει υποχωρήσει στον νεοφιλελευθερισμό, όπως 
δυο ρηχές ερμηνείες διατείνονται. Ηττάται γιατί, ενώ η 
οικονομία παγκοσμιοποιήθηκε, η ίδια δεν κατόρθωσε να 
δημιουργήσει μια κίνηση για την παγκοσμιοποίηση της 
Δημοκρατίας και της Πολιτικής. Δεν κατόρθωσε δηλαδή 
να κάνει την παγκοσμιοποίηση «αφήγηση» της συμμαχί-
ας της με τα μεσαία στρώματα, στη βάση πολιτικών που 
θα εστιάζουν στα κέντρα των κοινωνιών. Η πρότασή μου 
δεν είναι η συγκρότηση μιας μετα-σοσιαλδημοκρατίας, 
αλλά η ανασυγκρότηση της υπάρχουσας, μέσα από προ-
τάσεις για τη μετάβαση του Πρωτείου της Δημοκρατίας 
από το εθνοκρατικό του πλαίσιο λειτουργίας στο πλαίσιο 
μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. 
Αυτό το βιβλίο διαπραγματεύεται τις επιτυχίες της σο-
σιαλδημοκρατίας όχι για να την προτρέψει «να θυμηθεί 
τον παλιό καλό εαυτό και να επιστρέψει σ’ αυτόν» στή-
νοντας εικονίσματα, αλλά για να αναδείξει την προτε-
ραιότητα της εσωτερικής κίνησης και αλλαγής που τη 
συνόδευε σ’ όλη της την Ιστορία. Όχι για να την εγκλω-
βίσει στον κόσμο του έθνους - κράτους, όπου και η ίδια  
είχε καταγράψει τις μεγάλες της επιτυχίες, αλλά για να 
τονίσει τη σημασία μιας νέας ταυτότητάς της στον πα-
γκοσμιοποιημένο κόσμο.   A

Που βαΔίζεί σήμερα 
ή σοσιαλδημοκρατια; 
Ο Γιώργος Σιακαντάρης  
μας μιλάει για το καινούργιο του βιβλίο  
«Το πρωτείο της δημοκρατίας»,  
εκδ. Αλεξάνδρεια

Του Δημητρη Φύσσα

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr

ΒΙΒΛΙΟ
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Μυρτούλα μου, είναι 

παράλογο που του 
ζητάω να συζήσου-
με ύστερα από υ-
πέροχη σχέση πέ-
ντε μηνών και ενώ 

στην ουσία μένουμε 
ήδη μαζί στο σπίτι μου; 

Δηλαδή αυτό που κάνει τη διαφορά εί-
ναι ότι θα φέρει τα πράγματά του ή ότι 
θα ξενοικιάσει το δικό του σπίτι; Εδώ 
που τα λέμε τον συμφέρει πολύ περισ-
σότερο αφού το δικό μου είναι ιδιόκτη-
το και δεν θα πληρώνει ούτε ενοίκιο 
ούτε πολλά κοινόχρηστα. Εκείνος βρί-
σκει συνέχεια δικαιολογίες, τη μια ότι 
είναι πολύ νωρίς, την άλλη ότι δεν χω-
ράμε σε 60 τετραγωνικά, την παράλλη 
ότι δεν έχει προλάβει να χαρεί την ανε-
ξαρτησία του και πάει λέγοντας. Πώς 
να το χειριστώ;

Τόσο βλάκες είναι μερικοί που έχουν την ευ-
τυχία μπροστά στα μάτια τους και την κλω-
τσάνε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο τύπος αρνεί-
ται να αφήσει το σπίτι και την ησυχία του  για 
να μετακομίσει στα 60 τετραγωνικά και να 
συζήσει με μια κοπέλα που είναι μαζί της πέ-
ντε μήνες. Πώς θα ζεσταθεί 
το πράγμα αν δεν κουτουλάς 
με τον άλλο μέσα στο δυάρι, 
αν δεν στείλεις στο διάολο 
την ιδιωτικότητά σου; Πώς 
θα γίνει σχέση της προκοπής 
χωρίς μια απλήρωτη ΔΕΗ, 
χωρίς τον άλλο μέρα νύχτα 
μέσα στο χώρο σου, χωρίς τα 
άπλυτα φλιτζάνια ή τα απο-
μεινάρια πίτσας που έχει έ-
νας απ’ τους δύο παρατήσει στο σαλόνι;  Πώς 
αλλιώς θα δεθεί το ατσάλι, αν δεν ξυπνήσεις 
το πρωί να δεις τον άλλο με το βρακί και την 
τσίμπλα να ψάχνει ρούχο να βάλει και να μη 
βρίσκει γιατί δεν συνεννοηθήκατε καλά και 
μείνανε όλα στο πλυντήριο και τώρα μυρί-
ζουν σαν εκείνο το δυο βδομάδων πτώμα α-
λεπούς στην Κερατέα; Αν δε γεμίσει τρίχα ο 
νιπτήρας και κολλημένες οδοντρόκρεμες, αν 
δε σου χώσει ή δεν χώσεις και μια κλωτσιά μέ-
σα στη νύχτα ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ή μάλλον ΔΙΚΟ ΜΟΥ,  ΟΛΟΔΙΚΟ 
ΜΟΥ, πώς το λένε, MY PRECIOUS, μην τραβάς 
γαμώ τα γκόλουμ μου γαμώ! Τι να σας πω, το 
αγόρι σας έχει χάσει κάθε αίσθηση ρομαντι-
σμού. Να τσακώνεσαι με τον σύντροφό σου 
μέχρι δολοφονίας και να μην έχεις πού να πας 
και να βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή και 
να εύχεσαι να μπει από το παράθυρο μια μύγα 
Τσε Τσε να του ρουφήξει το αίμα και να του 
μεταδώσει τον Αφρικανικό Ύπνο, μια πεινα-
σμένη ύαινα και να τον διαμελίσει, ένας φτε-
ρωτός λευκός καρχαρίας και να τον κατασπα-

ράξει, αυτή είναι η ομορφιά. Είναι πολύ χαζός 
πείτε του εκ μέρους μου.
Υ.Γ. Σοβαρά όμως ο πόνος που ξαφνικά ο άλ-
λος μαζεύει τα πράγματά του και νιώθεις πως 
λείπει ένα κομμάτι του εαυτού σου από κάθε 
γωνιά του σπιτιού είναι απάλευτος. Ξανασκε-
φτείτε το. Γνώμη μου. 

Μυρτώ μου, το μοιράζομαι μαζί σου, αν 
και δεν είναι ερωτικής φύσης, γιατί ε-
κτιμώ το μυαλό και την κρίση σου. Στο 
ψητό, λοιπόν. Τον τελευταίο καιρό έχω 
ένα τεράστιο πρόβλημα επικοινωνίας 
και κόντρας με τον γιο μου. Έχει ξαφ-
νικά βγάλει έναν εαυτό που δεν μπορώ 
να αναγνωρίσω αλλά ούτε και να κάνω 
επαφή μαζί του. Πιστεύει ότι επεμβαί-
νω συνέχεια στη ζωή του, στις επιλογές 
του ενώ εγώ προσπαθώ να του μετα-
φέρω τη δική μου εμπειρία απλά για 
να τον προστατεύσω από τις απογοη-
τεύσεις που παραφυλάνε στη γωνία, να 
κερδίσει χρόνο αντί να φάει τα μούτρα 
του όπως έπαθα εγώ στην ηλικία του. 
Είναι μόνο 16 και βιάζεται να τα κάνει 
όλα, μου μιλάει απότομα, γίνεται ε-
χθρικός λες και το μόνο που τον ενδια-
φέρει είναι να μου πάει κόντρα σε οτι-

δήποτε του λέω. Θέλω να 
αλλάξει το κλίμα μεταξύ 
μας και δεν βρίσκω τον 
τρόπο. Ευχαριστώ.

Μια γαμάτη ιδέα είναι να πά-
τε μαζί να δείτε το «Τζόκερ». 
Αν είσαστε τυχεροί μπορεί να 
μπουκάρουν στην αίθουσα οι 
στρατιωτικές δυνάμεις, οι βα-
τραχάνθρωποι και το ιππικό, 

να σας συλλήψουν και να σας οδηγήσουν στον 
ενωμοτάρχη. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ξε-
χάσετε τις διαφορές σας και να ενώσετε τις δυ-
νάμεις σας. Μάλιστα, έχω την υποψία ότι αυτός 
ήταν και ο απώτερος στόχος της ριζοσπαστι-
κής κίνησης των υπαλλήλων του υπουργείου 
– να συνασπιστούν οι οικογένειες, να δυναμώ-
σουν οι δεσμοί. Αλλά πού να το καταλάβει ο 
ανόητος λαουτζίκος; Ψιλά γράμματα.
Υ.Γ. Έλα, άσε τα αστεία, οκ τα αφήνω. Ένας 
άνθρωπος 16 ετών (και 26 και 36 και 116 ίσως) 
το τελευταίο που χρειάζεται είναι συμβουλές 
τύπου «σου προσφέρω τη γνώση της εμπειρί-
ας μου». Μα σοβαρά τώρα; Πολύ καλά κάνει 
και λέει –αυτό που λέγαμε όλοι- άσε με ήσυχο 
να φάω τα μούτρα μου. Σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις δυστυχώς και ευτυχώς ο καλύτερος τρό-
πος είναι να πεις τη γνώμη σου και μετά να 
σκάσεις και να αφήσεις τον άλλο να φάει τα 
μούτρα του και να είσαι πλάι 
του. Άσε που μπορεί και 
να μην τα φάει. Εμπι-
στοσύνη το λένε.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, κρυμ-
μένα μυστικά... και στα fm! Το «Μίλα μου 
βρώμικα» κάνει τα ερωτικά σας θέματα 
να ακούγονται σαν παθιάρικο τραγού-

δι στο Athens Voice Radio 102.5 
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 VOICE RADIO

Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  Πανέμορφη και επιτυχημένη ιατρός 45χρονη, 
κάτοικος Θεσσαλονίκης, με διδακτορικό, καλλίγραμμη, 

με πράσινα μάτια, ξεχωριστή φινέτσα, ευκατάστατη οικονομικά, με 
περιουσία και Ι.Χ., αναζητά γνωριμία γάμου. Τόπος διαμονής συζητήσιμος. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Χρειάζεσαι ψυχραιμία και καθαρή σκέψη 
όταν οι καταστάσεις λένε «όλα λίμπα»
Με κάποια θολούρα στο παρασκήνιο ξεκινά-
ει η εβδομάδα σου, το πιθανότερο ερωτικής 
ίσως όμως και οικονομκής φύσεως. Σε κάθε 
περίπτωση η κατάσταση σε κάνει να αμφιβάλ-
λεις για τις βεβαιότητές σου και να γυρίζεις σε 
παλιότερες συμπεριφορές και υποθέσεις. Το 
καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πιάσεις 
τον εαυτό σου εγκαίρως και αντί για μαλώμα-
τα με πικρά υπονοούμενα ή χειρισμούς που 
σε γεμίζουν ανασφάλεια, να γλυκάνεις λίγο 
όχι γιατί είσαι θύμα, αλλά γιατί μερικές φορές 
βλέπεις ότι το να χτυπιέσαι δεν έχει κανένα 
αποτέλεσμα. Ο Ήλιος στον Σκορπιό (23) ίσως 
ρίξει φως στις καταστάσεις. Αν καταφέρεις να 
διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να βάλεις 
το μυαλό σου να δουλέψει, μπορείς να αξι-
οποιήσεις το χιούμορ και τη διάθεσή σου να 
μη στέκεσαι σε ό,τι έχει γίνει για να βοηθήσεις 
την ερωτική σου ζωή όπως και την τσέπη σου. 
Αν επιλέξεις πιο επιθετική προσέγγιση, ειδικά 
χωρίς να σκέφτεσαι, θα βρεις απέναντί σου 
τοίχο και στα δύο μέτωπα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Ισορροπείς σχετικά κι ως εκ τούτου 
είσαι έτοιμος να γίνεις πιο τολμηρός
Αρκετά βολεμένο στη ρουτίνα σου σε βρί-
σκει η αρχή της εβδομάδας, 
έστω κι αν τρέχεις αρκετά ή 
τα πράγματα δεν πηγαίνουν 
όσο εύκολα ή γρήγορα θα 
ήθελες. Οι μέρες προσφέ-
ρονται για να εστιαστείς πε-
ρισσότερο στην κοινωνική 
σου ζωή ή τη σχέση σου είτε 
γιατί είσαι ψόφιος για συναί-
σθημα, είτε γιατί έχεις πήξει 
μόνος σου. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις κατέβασε κάπως 
την ένταση γιατί αρχίζεις να 
βλέπεις μόνο τον εαυτό σου κι αυτό δεν είναι 
καλό για το μέλλον της σχέσης σου, αν έχεις, 
ή για τις φιλίες σου, αν δεν έχεις. Ο Ήλιος στον 
Σκορπιό (23) μπορεί να σε κάνει πιο τολμηρό 
στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου κι αυ-
τό μπορεί να αποδειχτεί επικερδές, αρκεί να 
είσαι έτοιμος να επωμιστείς τις ευθύνες σου 
και να μην πανικοβληθείς όταν συμβούν αυτά 
που επιδίωκες. Στο τέλος της εβδομάδας πρό-
σεχε λίγο παραπάνω τι κάνεις στη δουλειά και 
στο πρακτικό κομμάτι της ζωής σου για να 
μη βρεις απέναντί σου αυτούς που ήταν στο 
πλάι σου.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Προβληματίζεσαι με θέματα δουλειάς και
υγείας, όμως με ευχάριστη υπόκρουση
Ο κοινωνικός κι εξωστρεφής χαρακτήρας των 
ημερών κρατάει ακόμη στην αρχή της εβδο-
μάδας, πράγμα που εξισορροπεί τις προκλή-
σεις που σου θέτει η καθημερινότητα και η 
υγεία σου. Προσπάθησε να μην τεμπελιάσεις 
στη δουλειά και να μη δαγκώσεις ούτε να προ-
σπαθήσεις να χειριστείς όποιον έχει διαφορε-
τική άποψη από σένα γιατί αυτό σίγουρα σε 
κρατάει πίσω. Ο Ήλιος στον Σκορπιό (23) και οι 
ειδήσεις που φέρνει βοηθάνε να ξεδιαλύνεις 
τη θολούρα της καθημερινότητάς σου. Πιο 
πρακτικά, βέβαια, σου δείχνει ότι τα πράγμα-
τα σοβαρεύουν καθώς εκτιμάς σε όλο της το 
μεγαλείο τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η 
άρνησή σου να ασχοληθείς διεξοδικά με εκ-
κρεμότητες που δεσμεύουν το επόμενο βήμα 
ή την ελευθερία κίνησής σου. Είτε πρόκειται 
για υποθέσεις με συγγενείς, με μαθήματα, με 
τον τρόπο που φροντίζεις την υγεία σου, οι 
παρασπονδίες σου σού γίνονται πολύ σαφείς. 
Νεύρα, αντίδραση και αναβλητικότητα δεν 
βοηθάνε, βοηθάει όμως το να πάρεις μια ανα-
πνοή και να κάνεις τις κινήσεις σου.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Είσαι γυναίκα (άνδρας) του κεφιού και 
δεν υπολογίζεις (κακώς)
Το μυαλό σου είναι περισσότερο στο να περά-
σεις καλά στην προσωπική σου ζωή, να διασκε-
δάσεις, να απολαύσεις χρόνο με τα παιδιά σου, 
άντε να ασχοληθείς και με δημιουργικά πράγμα-
τα στη δουλειά. Το ότι αυτό σε κρατάει στο «μια 
απ’ τα ίδια» σε σχέση με θέματα με τους συγγε-
νείς σου ή με την γκάμα των δραστηριοτήτων 
σου δεν φαίνεται να σε πειράζει. Ισχύει πάντως. 
Ο Ήλιος στον Σκορπιό (23) γέρνει τη ζυγαριά α-
κόμη περισσότερο υπέρ του ευχάριστου, ερω-
τικού και λάγνου ή έστω κερδοφόρου στη ζωή 
σου. Φρόντισε να μην παραβολευτείς σε αυτά 
που συμβαίνουν επειδή ο σύντροφός σου στα 
προσωπικά σου, οι συνεργάτες σου στα επαγ-
γελματικά σου και η οικογένειά σου γενικώς, εί-
ναι οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να 
σου πετάξουν στα μούτρα πόσο αποκλίνεις από 
τα σχέδιά σου. Στο σπίτι, όπως και στο γραφείο, 
θα είναι σοφό αλλά δύσκολο να εμμείνεις στο 
να είσαι δίκαιος ακόμη κι αν όλες οι άλλες επιλο-
γές φαίνονται ευκολότερες και πιο επιθυμητές.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Κάνεις γύρες και καλά κάνεις γιατί στο 
σπίτι όλο κάτι σου ξινίζει
Με τα ρούχα σου μαλώνεις στο σπίτι, αφού μό-
λις χαλαρώσεις αρχίζεις να σκέφτεσαι τι πηγαί-

νει στραβά συναισθηματικά 
ή πρακτικά κι όταν συγχύζε-
σαι επιβεβαιώνεις μόνος σου 
ότι έχεις δίκιο και όντως κάτι 
πηγαίνει στραβά. Το έξω, ο 
κόσμος και ο επικοινωνιακός 
χαρακτήρας των αρχών της 
εβδομάδας βοηθάνε κάπως. 
Με τον κυβερνήτη σου, Ήλιο, 
στον Σκορπιό (23) παύουν οι 
αντιπερισπασμοί, καθώς όλη 
σου η προσοχή στρέφεται 
προς τα μέσα. Αυτό ανεβάζει 

ίσως τον βαθμό της δυσκολίας γιατί, ενώ θέλεις 
απλώς να λιώσεις στο σπίτι σου και να μη σε ενο-
χλήσει κανείς, σου φταίνε όλοι και όλα, κυρίως 
ο σύντροφός σου. Αν θυμάσαι ότι είσαι πιο υπο-
κειμενικός, ευέξαπτος και δραματικός από ό,τι 
συνήθως και ότι έχεις ένα σωρό λόγους να είσαι 
καλά, ίσως βρεις λίγη κατανόηση για όσα συμ-
βαίνουν. Κοίταξε να κρατήσεις σωστές αναλο-
γίες ανάμεσα σε εξόδους, παρέες, ταξιδάκια και 
στη δουλειά και τις οικογενειακές υποχρεώσεις 
για να βοηθήσεις και την υγεία σου. Επιτρέπεται 
να κόψεις κάτι από τις υποχρεώσεις σου.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Μπαίνεις στη δράση και μάλιστα με 
απαιτήσεις
Λίγη προσοχή παραπάνω στις κουβέντες σου 
στην αρχή της εβδομάδας, ειδικά όπου ανακα-
τεύονται λεφτά ή έρωτες, γιατί είσαι ιδιαίτερα 
επιρρεπής στο να ακούς αυτό που θέλεις. Κα-
λού κακού θεώρησε δεδομένο ότι ο σύντροφος 
ή οι συνεργάτες σου δεν έχουν αλλάξει ως διά 
μαγείας και έχουν τις ίδιες αδυναμίες που είχαν 
πάντα. Ο Ήλιος στον Σκορπιό (23) σε βγάζει από 
την προσπάθεια να διατηρήσεις μία αίσθηση 
επιφανειακής ηρεμίας, αφθονίας, ερωτισμού 
και ξοδέματος για να περάσεις καλά. Θέλεις πιο 
ουσιαστικές συναντήσεις, εξόδους, κουβέντες 
κι ανθρώπους, αν και μάλλον παραγίνεσαι επι-
λεκτικός και δύσκολος. Αυτό μπορεί να σε βοη-
θήσει να κλείσεις οικογενειακές εκκρεμότητες 
ή να συμφωνήσεις δημιουργικά και κερδοφόρα 
πρότζεκτ επειδή δεν είσαι καθόλου, μα καθό-
λου πρόθυμος να φας τα ξενερώματα που έχεις 
φάει στο παρελθόν. Έχε το νου σου στον κοινό 
προϋπολογισμό ή τις οικονομικές σου συμφω-
νίες, όχι γιατί κάτι πηγαίνει στραβά, απλώς για 
να είσαι έτοιμος να δώσεις το κάτι παραπάνω 
προκειμένου να βρεις καλύτερα μέσα έκφρα-
σης, διασκέδασης, επικοινωνίας.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Θέλεις να περάσεις πιο χαλαρά κι όμορφα,
γιατί ξέρεις ότι το αξίζεις
Οι ρυθμοί σου καλά κρατούν στην αρχή της ε-
βδομάδας αφού αισθάνεσαι αρκετά πιο επιβε-
βαιωμένος και γεμάτος. Το προβληματάκι είναι 
το ζήτημα του χρόνου εφόσον καλό το τρέξιμο, 
όμως πλέον το να αράξεις και να απολαύσεις πε-
ρισσότερο την ερωτική σου ζωή γίνεται ζητού-
μενο που ίσως δεν συμβιβάζεται άψογα με τους 
ρυθμούς της καθημερινότητάς σου. Ο Ήλιος 
στον  Σκορπιό (23) αγγίζει τον άλλο σου προβλη-
ματισμό, αυτό των χρημάτων, δίνοντας το κάτι 
παραπάνω, αν και ήδη τα πράγματα πηγαίνουν 
καλύτερα στην τσέπη σου. Επιπλέον η ερωτική 
σου διάθεση παίρνει τα πάνω της καθώς οι και-
νούριες δραστηριότητες, το έξω με φίλους, τα 
σχέδιά σου, σου ανοίγουν την όρεξη. Φρόντισε 
να μην κοντραριστείς με τον σύντροφό σου ή 
να μην αναλωθείς μόνο στο σεξ. Χρειάζεσαι κα-
λύτερη ποιότητα και πιο απαλά πράγματα έστω 
κι αν δεν το παραδέχεσαι ούτε στον εαυτό σου. 
Στο τέλος της εβδομάδας οι συνεργάτες και ο 
σύντροφος σου σού πετάνε το γάντι και χρει-
άζεται να μπορέσεις να πεις ορισμένα όχι ώστε 
να βοηθήσεις την κατάσταση.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Οι επιλογές σου σε επιβεβαιώνουν, όμως
σχέσεις και συνεργασίες προβληματίζουν
Καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα πού στέκεσαι 
στην καριέρα και τον γάμο σου στην αρχή της 
εβδομάδας κι αυτό σου δημιουργεί έντονο 
προβληματισμό. Αν και τείνεις προς κάθετες 
επιλογές, στην πραγματικότητα χρειάζε-
σαι ομαλές μεταβάσεις και όπου μπορείς να 
συνδυάσεις το παλιό με το καινούριο. Το ίδιο 
ισχύει και στην ερωτική σου ζωή. Για μία φο-
ρά θέλεις κάτι να γίνει εύκολα, όμως προς το 
παρόν δεν σου γίνεται η χάρη έτσι ακριβώς. 
Ο Ήλιος στο ζώδιό σου (23) είναι μεγάλη ανα-
κούφιση καθώς σου δείχνει την υποστήριξη 
που έχεις στην επαγγελματική σου ζωή και 
στην προσπάθειά σου να κατευθυνθείς προς 
τους μεγαλύτερούς σου στόχους. Η αυτοπε-
ποίθησή σου τονώνεται και γίνεσαι πειστικό-
τερος, θελκτικότερος, όμως και πιο απόλυτος 
και κάθετος. Κράτα τα πρώτα και πρόσεχε με 
τα δεύτερα επειδή θεωρητικά μπορεί να εί-
σαι έτοιμος να προχωρήσεις στη σχέση σου ή 
τις συνεργασίες σου, όμως υπάρχουν ακόμη 
κάποια προβληματάκια στο σπίτι και στο γρα-
φείο που θα σε καθυστερήσουν. Στο τέλος της 
εβδομάδας την υγεία και τα μάτια σου κι επί-
σης σούπερ έξτρα προσοχή στην οδήγηση.
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Φρόντισε καλά τον εαυτό σου, ξεκουράσου 
περισσότερο και άσε την ανυπομονησία
Η μπαταρία των αρχών της εβδομάδας εξα-
ντλείται σχετικά γρήγορα αφού είτε λόγω σω-
ματικής αδιαθεσίας, είτε γιατί το τι γίνεται στη 
δουλειά σε σχέση με τα σχέδιά σου, σου δημι-
ουργεί τη διάθεση να τα βροντήξεις και να φύ-
γεις προς άγνωστο προορισμό. Ο Ήλιος στον 
Σκορπιό (23) και τον δωδέκατο ηλιακό σου 
οίκο ρίχνει φως στον προβληματισμό σου, 
είτε αφορά οικονομικές κι επαγγελματικές εκ-
κρεμότητες, είτε την πορεία της προσωπικής 
σου ζωής. Προτιμότερο να βρεις το θάρρος να 
αναγνωρίσεις ότι το χρονοδιάγραμμα για να 
διορθώσεις τα μπερδέματα της ρουτίνας σου 
ή να στρώσεις θέματα υγείας και συμφωνίες, 
είναι μακρύτερο από όσο θα ήθελες. Καλύτε-
ρα να μην ασχοληθείς με παρασκηνιακές κινή-
σεις, ούτε να αθωώσεις κακές σου συνήθειες 
ή εγωισμούς επειδή είσαι κάπως. Στο τέλος 
της εβδομάδας μείνε θετικός απέναντι στις 
φιλίες, τις δραστηριότητες του ελεύθερου 
χρόνου και τα σχέδιά σου, έστω κι αν φαίνεται 
ότι δεν σου βγαίνουν τα κουκιά. Θα είναι χρη-
σιμότερο να είσαι ρεαλιστής και ευέλικτος πα-
ρά να πας στο άκρο της μιζέριας.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Όπου ακούς πολλά ναι, ψάχνε για το 
υπόλοιπο της ιστορίας
Θα ήταν μεγάλη ανακούφιση στην αρχή της 
εβδομάδας αν μπορούσες να συνεννοηθείς 
αβασάνιστα με τους φίλους, με τον σύντρο-
φο, για τις δουλειές σου. Πρόσεξέ το, γιατί μια 
χαρά φαίνεται να τα λέτε, όμως η λέξη κλειδί 
είναι «φαίνεται». Κάπως ύποπτο, αν όλα κι ό-
λοι πηγαίνουν με τα νερά σου έστω κι αν είναι 
ευχάριστο, δεν βρίσκεις; Ο Ήλιος στον Σκορπιό 
(23) σου δίνει την ευκαιρία να δεις τι γίνεται 
στις φιλίες σου και όσον αφορά τα σχέδιά σου 
και την ερωτική σου ζωή σε μεγαλύτερο βά-
θος. Η πρόκληση είναι να μην κρατήσεις μό-
νο αυτά που θέλεις, να μη συγκρουστείς για 
όσα δεν σε βολεύουν και τελικά να βρεις έξτρα 
χρόνο, κατανόηση και θάρρος να ασχοληθείς 
με τον ελεύθερο χρόνο και την προσωπική σου 
ζωή. Ακόμη και να προσαρμόσεις καλύτερα τη 
διασκέδασή σου, το φλερτ σου, τη σχέση με τα 
παιδιά σου, αντί να μένεις στα δεδομένα. Στο 
τέλος της εβδομάδας, κάθε προσπάθειά σου 
να διατηρήσεις ισορροπίες θα είναι υπέρ σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Ξέρω τι θέλω και το θέλω τώρα λες, όμως
παίζουν κι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι
Έχε στο νου σου ότι η καριέρα κι ο γάμος σου 
δεν συμμορφώνονται επακριβώς στις προ-
σταγές σου στην αρχή της εβδομάδας και 
κάθε προσπάθειά σου να αντιδράσεις σπα-
σμωδικά ή να προβάλλεις έξτρα απαιτήσεις, 
δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα στην τσέπη 
ή την ερωτική σου ζωή. Ο Ήλιος στον Σκορ-
πιό (23) σού κάνει σαφέστερες τις δυναμικές 
αυτές και υπογραμμίζει τον σημαντικότατο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι συνεργάτες και 
ο σύντροφος ή ο κοινωνικός σου κύκλος στο 
πού θα πας επαγγελματικά και προσωπικά. 
Προσπάθησε να μην αντιδράσεις βιαίως επει-
δή δεν σου αρέσει να εξαρτάσαι. Το κλειδί για 
να έχεις όλη την υποστήριξη και πολύ λιγό-
τερο προβληματισμό είναι να γίνεις πρώτος 
γενναιόδωρος με τον εαυτό σου, τις γνώσεις, 
τον χρόνο σου. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει 
ανταπόκριση. Αν σου προκύψει εκδρομή ή 
διθυραμβική έξοδος προς το τέλος της εβδο-
μάδας, κάν’ το χωρίς τύψεις, τα προβλήματά 
σου δεν θα ’ναι εκεί κι όταν γυρίσεις. Έσω δε 
προσεκτικός σε υπαίθριες δραστηριότητες ή 
εξαλλοσύνες διασκέδασης για να διαφυλά-
ξεις την υγεία σου.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Βρες αποφασιστικότητα και χρησιμοποίησέ 
τη, μην την μπερδεύεις με το κόλλημα
Δεν γίνεται να μπαίνεις σε καινούριες δραστη-
ριότητες ή παρέες ή να βγάλεις άκρη με το σόι 
σου αμφιβάλλοντας για το αν αυτά που κάνεις 
και λες είναι τα σωστά. Ειδικά αν ανακατεύο-
νται λεφτά ή το ερωτικό στοιχείο, φρόντισε 
να έχεις το θάρρος και την κατανόηση που 
χρειάζεται και να μην μπεις στο παιχνίδι επι-
τιθέμενος για να αμυνθείς. Ο Ήλιος στον Σκορ-
πιό (23) ούτως ή άλλως σου κάνει αναβάθμι-
ση, με κάποιο ταξιδάκι, με κάτι καινούριο και 
κερδοφόρο στη δουλειά, με εξελίξεις σε κά-
ποιο πρακτικό θέμα, οι οποίες σου φτιάχνουν 
τη διάθεση και σε ανανεώνουν. Κράτησε μια 
μικρή πισινή απέναντι σε οτιδήποτε ωραίο εμ-
φανιστεί, κυρίως γιατί έχεις ακόμη παλιότερα 
μπλεξίματα που θέλουν τον χρόνο τους και 
περιορίζουν τις κινήσεις σου. Στο τέλος της 
εβδομάδας μη διστάσεις να ξοδέψεις το κά-
τι παραπάνω για κάτι ωραίο για σένα και τον 
σύντροφό σου ή σε μία κίνηση που ωφελεί 
εσένα και τους συνεργάτες σου εξίσου. Έτσι 
ξεμπλοκάρεις με τον καλύτερο τρόπο από τα 
σχέδιά σου, μέχρι τον ελεύθερο χρόνο σου. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  θα 
πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Βαγγέλης Περρής – Τζένη Μελιτά

07:00-10:00

14:00-16:00

22:00-24:00

16:00-18:0012:00-14:00

20:00-22:00

10:00-12:00

18:00-20:00

Στέφανος Τσιτσόπουλος Μαρία ΠετρίδηΜάκης Προβατάς

Δημήτρης Αθανασιάδης

Γιάννης Νένες

Δευτερα -
 Παρασκευή

Ελένη Κολοκοτρώνη Δημήτρης Κοττάκης

*Δελτία Ειδήσεων-Κάθε ώρα 
(08:00 – 18.00) 
από τον Παναγιώτη Μπρίμπο 
και το Newsroom της A.V.
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